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Apresentação 

 

O Caderno de Teses e Propostas do Congresso da Unifesp é a materialização de um processo que 

mobilizou toda a comunidade em torno do compromisso com os rumos da nossa Universidade. 

Celebrando os 20 anos de criação da Universidade Federal de São Paulo, o Congresso consolida-se 

como uma oportunidade para a discussão e elaboração de propostas de forma paritária entre 

docentes, técnicos e estudantes. 

O Congresso consagra um compromisso de campanha da gestão Plural e Democrática, em 

consonância com a percepção das entidades representativas e da comunidade acadêmica de que o 

Estatuto e o Regimento da universidade devem abarcar e consolidar a Unifesp como uma 

universidade plena, autônoma e democrática. Desta forma o Congresso trará grandes contribuições 

para que o Conselho Universitário, em suas atribuições, aperfeiçoe o Estatuto e Regimento de nossa 

universidade. Em uma sociedade adoecida em que o papel da universidade tem cada vez mais 

sofrido a ameaça de tornar-se meramente burocrático e tecnicista, colaborando com a manutenção e 

o aprofundamento do empobrecimento da vida e das relações humanas, a proposta de realização de 

um Congresso dessa natureza, em que coletivamente há o engajamento em refletir sobre a 

autonomia, a democracia e a relação da universidade com a sociedade, constitui-se em iniciativa 

corajosa. 

O Congresso foi se construindo desde o final de 2013, e ao longo do ano de 2014, em um processo 

envolvendo a sensibilização da comunidade para esse evento, a reunião de grupos para debate e 

elaboração de teses, a eleição dos delegados nos mais diversos espaços universitários. Culminando 

para que chegássemos ao momento do encontro, do debate e da elaboração de propostas, incluindo 

proposta de reforma do Estatuto e do Regimento Geral da Unifesp, a serem levadas ao Conselho 

Universitário e demais Conselhos Centrais da instituição para deliberação. 

As teses e propostas apresentadas pautaram-se, em sua maioria, pelos seguintes eixos temáticos: 1- 

O projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel socioeconômico e ambiental; 2- A consolidação 

da Unifesp: financiamento da universidade pública e 3- As reformas do Estatuto e do Regimento: 

estruturas de poder e representatividade. 

Observando a regra de um número mínimo de 30 assinaturas, verificamos que muitas das teses 

foram elaboradas por representantes das três categorias universitárias refletindo uma sintonia no 

diagnóstico e na proposição de pautas centrais para nossa universidade por parte de um grande 

número de docentes, técnicos e estudantes.  

Chama também a atenção o fato de que diversas teses e propostas receberam adesões de pessoas 

pertencentes a diferentes campi, o que aponta para o reconhecimento de que existem necessidades e 

aspirações comuns, mesmo diante de contextos e condições tão distintas entre os Institutos e 

Escolas. Tal integração ainda revela a expectativa de que as transformações propostas devem 

beneficiar todos os campi e categorias da Unifesp.  

A ordem de apresentação das teses e propostas nos Cadernos obedeceu o seguinte critério: as teses 

que contém propostas para os três eixos temáticos do Congresso são apresentadas em um primeiro 

bloco; em um segundo bloco as teses que se dedicam a dois dos eixos temáticos; a partir do terceiro 

bloco, as teses ou propostas que abordam apenas um dos temas. Por fim, as teses relativas a 

assuntos diversos e relativos ao funcionamento específico de setores ou campus da universidade. 

Convidamos todos(as) à leitura das teses e propostas que representam as conquistas e impasses 

construídos ao longo desses 20 anos de Unifesp, com a certeza de que as reflexões e proposições 

apresentadas trarão contribuições decisivas para o nosso futuro.  
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Tese 12: Democratização na Unifesp: desafios e novos rumos 

 

 

Resumo: Esta tese se baseia no princípio de gestão democrática da educação pública presente na 

CF/88 e LDB/96. A ideia é que os órgãos colegiados tenham "caráter legislativo", sendo espaço de 

discussão e elaboração de propostas para serem implementadas pelas instâncias executivas. 

Propomos paridade na representação dos órgãos colegiados e direito ao voto somente aos que foram 

eleitos pelos pares para os representar.  

 

Subtema 1 – Concepção do projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel socioeconômico 

ambiental 

1. Formação de professores:  Os cursos de licenciatura visam a formação de professores para atuar 

na educação básica, em articulação à política de formação continuada do governo federal da qual a 

Unifesp participa.  

2- Formação pedagógica dos docentes da Unifesp: A diversidade de formação dos docentes da 

Unifesp têm demandado atenção e discussão sobre saberes e práticas pedagógicas no ensino 

superior.  

3. Departamentalização dos docentes: A organização departamental impõe limitações ao trabalho 

interdisciplinar e intercampi.  

Propostas: Realizar congresso deliberativo até julho de 2015 para: 

a)- estabelecer princípios sobre formação inicial e continuada de professores da educação básica e 

de formação pedagógica dos docentes da Unifesp;   

b)- estabelecer diretrizes para avalição de desempenho dos estudantes;  

c)- Discutir adoção de outras formas de organização das áreas de conhecimento na perspectiva 

interdisciplinar, para além dos departamentos; 

d)- discutir a obrigatoriedade de vinculação dos docentes aos departamentos.  

 

4. Sobre atividades de extensão. 

Propostas:  
1)- Integralização das atividades de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, 

compondo, no mínimo 10% da carga horária total dos créditos; conforme estabelecido pelo Plano 

Nacional de Educação, instituído em 25 de julho de 2013 pela Lei 1.3005. 

2)- Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros 

específicos para as ações de extensão. 

 

Subtema 2 – Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública 

1. Consolidação dos Campi: Como a expansão da Unifesp não foi acompanhada de recursos de 

infraestrutura, humanos e financeiros adequados é premente realizar avaliação detalhada das 

necessidades dos cursos e campi.  

Proposta: Elaborar proposta de repactuação ao MEC para a consolidação dos campi e a garantia de 

não abertura de novos campi antes da consolidação dos atuais.  

2. Financiamento: A universidade precisa de mais recursos e autonomia financeira. 
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Proposta: Articular atuação com as demais universidades federais pela autonomia financeira. 

Estabelecer parâmetros e critérios para gastos de custeio e investimentos de forma participativa.    

Subtema 3 – Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder, representatividade e 

autonomia 

Considerando a autonomia universitária, necessidade de democracia nas instâncias internas da 

Unifesp, e a vontade da Comunidade Universitária propomos: 

 

1. Eleição direta e paritária entre as categorias da Comunidade Universitária para Órgãos Centrais e 

demais Órgãos Colegiados da Unifesp; 

2. As atividades de ensino, pesquisa extensão e administrativas desenvolvidas devem ser gratuitas; 

3. O CONSU e demais órgãos colegiados serão constituídos por membros natos e eleitos. Membros 

natos não terão direito a voto, somente se eleitos pelos pares para a específica representação no 

CONSU, membros eleitos terão direito a voz e voto com respeito à paridade entre categorias 

docente, discente e TAE. 

A representação eleita das categorias da comunidade universitária no CONSU será de 20 membros 

por categoria e nos demais Conselhos será de 10 representantes por categoria. 

O Conselho Curador terá 4 representantes por categoria e 4 da Sociedade Civil, inscritos e eleitos 

pela Comunidade Unifesp. Quando houver representação da sociedade civil deve ser em número 

igual a 10% do total do Conselho, sendo inscritos pela Sociedade Civil e eleitos em consulta à 

Comunidade Unifesp.  

4. Presidentes dos órgãos colegiados serão eleitos entre membros de cada órgão em votação aberta. 

O mandato dos membros para os órgãos colegiados será de 2 anos sem recondução. 

5. Representação docente será por eleição entre pares, sem considerar classes da carreira. 

6. Conselho Universitário é Constituído por membros natos: I – pelo Reitor; II – pelos Pró-Reitores; 

III – pelos Diretores das Unidades Universitárias. Pelos membros da comunidade universitária 

eleitos de forma paritária e representantes eleitos da sociedade civil.  

Membros Eleitos: 1/3 (paritário) 20 representantes por Categoria (TAE, Docente e Discente). 

Representação docente será por eleição entre os pares, sem considerar as classes da carreira. 

Representação da comunidade universitária será composta pelos candidatos mais votados por 

campus e demais vagas distribuídas entre os candidatos com maior número de votos 

independentemente do campus de origem. Mesmo critério se aplica aos suplentes.  

Membros natos podem candidatar-se ao CONSU pela respectiva categoria. 

Presidente do CONSU será eleito por voto direto e aberto pelos seus membros. 

Mandato do presidente será de 02 anos sem recondução. 

Poderá ser candidato à presidência somente membros eleitos da comunidade Unifesp. 

7. As sessões do CONSU e demais Órgãos Colegiados serão abertas ao Público, gravadas e 

disponibilizadas à consulta pública em no máximo 10 dias. 

8. O Reitor, Vice-Reitor e os Pró-Reitores integrarão chapa única, sendo o primeiro nomeado pelo 

Presidente da República. CONSU homologará decisão da Consulta Pública à Comunidade e enviará 

resultado à Presidência da República. 

Poderão ser eleitos para Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitor docentes, discentes e TAE's da ativa e, no 

caso dos servidores, pertencentes ao quadro permanente da Unifesp. 

Cada um dos Conselhos existentes será presidido por um membro do Conselho eleito em votação 

aberta no respectivo Conselho e homologado pelo CONSU. O mesmo deverá ocorrer para vice. À 
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exceção do CONSU a representação dos membros eleitos pelas categorias para demais conselhos 

será da ordem de 10 membros por categoria. 

9. Onde couber nos Órgãos Colegiados haverá representação da Câmara de Graduação, Extensão, 

Pós Graduação e Pesquisa e Administração. 

10. Os cursos de Pós Graduação em nível lato sensu, incluída residência, estarão sob a 

responsabilidade da Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 

11. Deve-se unificar Pró-Reitorias de Planejamento e Administração. 

12. São membros natos: CONSU - reitor, pró-reitores e Diretores das Unidades Universitárias ou do 

campus onde houver única unidade universitária. 

Conselhos das Pró-Reitorias – Pró-Reitor e o Coordenador das Câmaras, onde couber. Na 

composição do Conselho de Extensão inclui-se 10 representantes da Sociedade Civil eleitos pelos 

pares dos Programas e Projetos de Extensão da Unifesp.  

Congregações - diretor da unidade universitária e chefes de departamento 

Conselho de Departamento: somente será membro nato o chefe do departamento. 

Diretor e Vice Diretor da Unidade Universitária e chefia e Vice-Chefia do departamento serão 

eleitos pela Comunidade Acadêmica das Unidades Universitárias, podendo ser candidato qualquer 

membro de cada categoria. 

13. Congregação homologa o resultado da Eleição com participação da Comunidade Universitária. 

Mandato será de 3 anos. 

14. Onde há única unidade universitária: diretor, vice diretor e diretor Administrativo serão eleitos 

pela comunidade universitária em chapa única. 

15. Conselho de Departamento, será presidido por qualquer membro do Conselho, eleito entre seus 

membros e homologado na Congregação. Mandato do Chefe de Departamento será de três anos, 

sem recondução. 

16. O hospital universitário deve ser federalizado, totalmente público e prestar assistência somente 

ao SUS. 

17. Nos órgãos colegiados da Universidade, o mandato dos representantes das 

categorias docentes, discentes e dos servidores técnico-administrativos em educação será de dois 

anos. 

18. Na criação de Unidades Universitárias será realizada eleição pela comunidade para cargos de 

Direção e podem concorrer candidatos do corpo docente, discente e TAE. Poderá ocorrer indicação 

por até 90 dias para organização do processo eleitoral. Diretor Acadêmico do novo Campus será 

eleito pela Comunidade, nomeado pelo Reitor e homologado pelo CONSU. 

19. A definição orçamentaria da universidade obedecerá a prática de orçamento participativo. 
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Tese 16: Por uma universidade pública construída com os movimentos sociais! 

Tese do Coletivo Construção ao Congresso da Unifesp 

 

O momento por que passamos na educação e no ensino superior no Brasil traz à tona vários 

debates que sintetizam as lutas históricas nesses setores: USP, Unesp e Unicamp fizeram forte greve 

contra o corte orçamentário e contra a privatização da universidade, tendo sido a USP protagonista 

da luta por democracia nas suas instâncias de poder, em 2013; professores da rede municipal de São 

Paulo reivindicaram pautas de sua paralisação em 2013 que não foram atendidas pelo prefeito 

Haddad; professores do Rio de Janeiro também fizeram sua greve, combatendo a criminalização e o 

direito de organização; e vários levantes dos movimentos populares exibiram a contradição de 

gastos bilionários dos Governos na Copa da Fifa, em vez de priorizarem nossos direitos básicos 

como saúde, educação, transporte e moradia; o ensino privado cresce cada vez mais, com incentivo 

do Governo Federal; ao mesmo tempo que a juventude continua sua mobilização a duras penas, 

enfrentando a criminalização e o ataque ao direito de protestar.  

Na Unifesp, o balanço não é diferente desde a greve de 2012, em que tivemos conquistas 

importantes e ganhos não-materiais para o movimento. Mas o nível de desgaste ainda é grande e só 

sairemos do precário quadro de nossa universidade, com unidade das categorias para pressionar 

uma Reitoria eleita com plataforma do movimento e que hoje tem preferência pelas reuniões de 

conciliação com os Governos, ao mesmo tempo em que quer manter uma gestão sem conflitos com 

os velhos setores da instituição. Para nós, militantes do Coletivo Construção, o Congresso da 

Unifesp pode ser um passo para nossa articulação em traçar as perspectivas sobre a democracia na 

universidade, embora saibamos que será um espaço limitado para discutirmos a fundo e rompermos 

com a elitização e as iniciativas de privatização e manutenção da precarização.  

Assim, nós trazemos aqui a nossa Tese, que reivindica a construção da universidade com os 

movimentos sociais. A divisão temática segue o proposto pelo regulamento do Congresso. 

1. Projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel sócio-econômico-ambiental. 

Historicamente a universidade pública serve a um projeto elitista, se valendo da mítica 

meritocracia para selecionar os “mais capacitados” a ingressarem em seu corpo discente. Sabemos 

que os “mais capacitados”, aqueles que são aprovados nos sistemas de seleção (vestibular e ENEM) 

são justamente aqueles que puderam estudar em escolas particulares, cursinhos pré-vestibulares 

e/ou, mesmo a minoria oriunda de escolas públicas, no período diurno. 

Nós acreditamos que a Universidade Pública deve ser um direito do povo, e sua gestão deve 

ser partilhada entre o Estado e os trabalhadores organizados.  

Portando propomos: 

● Universidade construída com os movimentos sociais. Participação dos movimentos sociais 

nos conselhos, comitês, câmaras e congregações com paridade (¼: docentes, Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE), estudantes e movimentos sociais); 

● Adesão radical às cotas raciais e sociais com política de permanência adequada às novas 

demandas garantidos no estatuto. Negros e negras e a classe trabalhadora precisam chegar à 

Universidade com condições de permanência. 

● Tal como salas de aula e laboratórios, creches universitárias devem fazer parte do projeto de 

todos os campi existentes e que venham a ser criados. Pais e mães estudantes devem ter o 

direito de frequentar as aulas. 

● A gestão dos restaurantes universitários deve ser da Unifesp. Fora empresas terceirizadas; 
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para os cargos extintos pela Lei Nº 9.632, de 7 de maio de 1998, serão contratados(as) 

paliativamente trabalhadores(as) terceirizados(as) diretamente pela Unifesp, tendo estes 

garantidos em contrato os mesmos direitos que os TAE e sem prejuízo da gestão pública do 

restaurante. 

● Criação de comissão paritária (¼) de estudo e articulação com outros IF's pelo fim do 

vestibular. 

2. Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública. 

Desde os anos 1990, as resoluções da Conferência “Educação para todos”, organizada pela 

UNESCO, UNICEF e o Banco Mundial, ditam as linhas que a educação nos países “em 

desenvolvimento”, incluindo o Brasil, vem seguindo. Trata-se de priorizar o ensino básico para 

garantir mão de obra com o mínimo de qualificação para o mercado de trabalho, além de expandir o 

ensino superior prioritariamente pelas universidades privadas, abrindo linhas de crédito públicas 

para financiar os gastos dos “clientes” (educandos). 

Isso se traduz no Brasil da seguinte forma: De fato a educação básica é universalizada 

durante o governos FHC, mas com uma qualidade pífia; a explosão de universidades privadas e 

programas como o PROUNI, no governo Lula; e a abertura de linhas de crédito como o FIES, que 

financia os gastos com mensalidades em universidades privadas. 

As Universidades Federais seguem uma privatização velada, com postos de trabalho 

terceirizados, relações com fundações privadas financiando (e exigindo contrapartida) as pesquisas 

e projetos, cursos pagos etc. 

Contra este cenário e por uma Universidade 100%, que atenda os interesses da classe 

trabalhadora em vez das empresas, propomos: 

● Fim da relação com FAP e SPDM. Por um Hospital Universitário 100% público. 

● Criação de comissão paritária (¼) de estudo de necessidades orçamentárias nessa nova 

realidade.  

● Exigir maiores recursos do governo, pelo fim dos recursos privados, tendo como meta 10% 

do PIB para educação pública imediatamente; 

● Orçamento participativo paritário (¼), com críticas ao modelo petista de divisão das 

migalhas; participação direta da comunidade desde o planejamento até a execução. 

● Fim dos cursos pagos. A educação não pode ser um privilégio de quem pode pagar por ela. 

Devemos exigir a inversão da lógica orçamentária do Estado Brasileiro: mais dinheiro para a 

garantia de direitos, menos para pacotes econômicos a bancos, multinacionais e 

agronegócio. 

● Criação de comissão paritária (¼) para estudo e articulação pelo fim da terceirização; contra 

a lei Nº 9.632, de 7 de maio de 1998 (que “Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.”). 

3. Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder e representatividade. 

A Unifesp tem uma história de violação a direitos democráticos, como o de manifestação. 

Seu modelo de participação em espaços decisórios é arcaico e um convite à evasão de seus 

membros, sobretudo estudantes. Diante de uma realidade em que somos apenas 15% dos membros 

eleitos (sem contar os membros natos) e da dificuldade em estar nas reuniões, muitos conselheiros 

acabam “esvaziando” estes espaços. 
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Por uma democracia real, participativa e direta, propomos: 

● Autonomia real, como garantido pela Constituição Federal de 1988; 

● Eleições diretas e paridade (¼) nos conselhos e na ponderação dos votos; 

● Fim dos cargos natos de pró-reitores e diretores de campus no Consu e de chefes 

departamento nas Congregações; 

● Fim do cargo de Reitor: por um conselho gestor composto por estudantes, técnicos 

administrativos em educação, professores e movimentos sociais; 

● Fim do direito à reeleição de diretores acadêmicos; 

● Fim da exigibilidade da titularidade ou livre-docência para o cargo de diretor acadêmico. 

Qualquer membro da comunidade acadêmica, de qualquer categoria, pode concorrer ao 

cargo. 

● Eleições diretas e paritárias para o cargo de diretor administrativo. 
 

Apoiadores: 

Adelia Maria Narciso 

Agatha Harumi 

Aline Lúcia de Rocco Gomes 

Aline Moraes Salinas 

Ana Clara da Silva 

Ana Esther Pereira de Oliveira. estudante 

Andrea Almeida Torres 

Antonio Levy da Silva França 

Betina Ahlemeyer Dauch 

Bruna Freire de Carvalho 

Bruna Rossi Leão Raphaeli 

Bryan Félix da Silva de Moraes 

Camila Cristina Maria Alfieri estudante 

Camila Vecchi Macedo Mendes 

Carina Pazini Cavalcante 

Caroline Fontanelli Aikawa 

Claudia Maria França Mazzei Nogueira 

Dieferson Gabriel de andrade e Silva 

Diego Armando Ferreira Ribeirinho 

Edson Barbosa da Rocha 

Elisa Roque Alves 

Elisabete Cristiana Vieira dos Santos 

Everton Gabriel Santos de Leão 

Fabio Mendonça estudante 

Fabiola Silva Ramos 

Fabrício Gobetti Leonardi 

Felipe Machado de Oliveira 

Felipe Willian Ferreira de Alencar 

Fernanda Caroline Ferreira Alencar 

Gabriela Goes Parra 

Giovanna Canêo estudante 

Iara Lovizio de Oliveira 

 

Jessica Sant Ana de Souza 

João Pedro Barbosa Ferreira Militão 

Juliana Belfiori Ferreira de Souza Picolo 

Juliana Vilar da Nóbrega Laffront 

Karla Helene Marques Lima 

Laura Medeiros Menta ....... estudante 

Leandro Thomazini 

Lucas Delfin Ferreira Rodrigues 

Lucas Faria 

Marcelo de Oliveira Palaro 

Marcos Vinícius de Oliveira Watanabe 

estudante 

Maria Clara Ferreira da Silva 

Maria de Fátima Ferreira Queiróz 

Maria Helena Carvalho Lemes 

Maria Thereza de Miranda Vianna Nogueira 

Marilyn Satiko Konishi 

Matheus Lidiberde Machado Pereira 

Mauricio de Oliveira Filho 

Melissa Eiras da Cunha 

Michel Cardoso Daud 

Pâmela Passos dos Santos 

Patrícia Regina Rodrigues Roda 

Priscila da Silva estudante 

Renata Alves da Costa estudante 

Renata Marques Ribeiro 

Tamires Guimarães do Nascimento 

Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz 

Tatiane Berude 

Victoria dos Santos Pinheiro 

Vitor Hugo Melo de Almeida estudante
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Tese 09: Dispõe sobre a Política de Extensão Universitária  

 

TESE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, prevê que “ As universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Entretanto, este tripé que 

constitui o ensino universitário, tem encontrado dificuldade em se firmar, em decorrência da forma 

diferenciada como têm sido tratadas as ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Historicamente a extensão universitária esteve presente no ensino superior brasileiro, mas 

com concepções e papéis muito distintos – como filantropia, como serviço, como intervenção social 

e também processos produtores de conhecimento a partir da vivência. Quanto ao financiamento, 

mesmo com a aprovação de leis e decretos, a extensão universitária continua recebendo recursos 

financeiros ínfimos. 

Assim, para reversão deste processo, para o fortalecimento da extensão em consonância com 

a Constituição Federal de 1988, Plano Nacional de Educação de 2014 e  metas do Plano Nacional 

de Extensão 2011, propomos: 

1) Integralização das atividades de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, 

compondo, no mínimo 10% da carga horária total dos créditos; conforme estabelecido pelo Plano 

Nacional de Educação, instituído em 25 de julho de 2013 pela lei 13005. 

2) Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros 

específicos para as ações de extensão. 

Apoiadores: 

Maurício de Oliveira Filho 

Raiane Patrícia Severino Assumpção 

Ana Cristina Passarello Brêtas 

Anderson da Silva Rosa 

Valéria Aparecida de Oliveira Silva 

Bianca Oliveira de Melo 

Helena Cristina Kualara 

Marina Fernandes Salvino 

Otávio Gonçalves de Morais 

Pablo Antonio Garcia Gonzales 

Diego Armando Ferreira Ribeirinho 

Edson Barbosa Da Rocha 

Gustavo De Oliveira Viana 

Denise Nunes Lúcio 

Sabrina Brandão Ferreira Chaves 

Ana Carla Fernandes Da Silva 

Aline Lúcia De Rocco Gomes 

Elisa Roque Alves 

Aline Moraes Salinas 

Fernanda Sousa Da Silva 

Sandra Regina Paron Ribas 

Maria Helena Carvalho Lemes 

Núbia Cristina Da Silva 

Maria Liduina de Oliveira e Silva 

Viviane Santalucia Maximino siape 

Betina Ahlemeyer Dauch 

Juliana Belfiori Ferreira de Souza Picolo 

Cesar Henrique De Souza Inoue 

Keith cristine horta matricula 

Felipe de Oliveira Queiroz 

Denis Wilson David 

Juliana Vilar da Nóbrega Laffront 

Marina Mara Stracini 

Marines Hines da Silva 

Tatiane Cristine Berude Lobo 

Maria Fernanda Petroli Frutuoso 

Stella Maris Nicolau 

Lais Taveira Barros, 

Thiago Mendonça de Oliveira 
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Tese 35: Em Defesa da Universidade Pública e Gratuita 

 

As relações sociedade/Estado no Brasil têm sido historicamente marcadas pela presença do 

clientelismo e dos interesses particularistas no domínio das instituições e na formulação das 

políticas públicas.  Tais presenças explicam a convivência de privilégios sociais para determinados 

grupos com a exclusão de parcelas significativas da sociedade dos direitos civis, políticos e sociais, 

impedindo à realização efetiva da cidadania. 

No que se refere à universidade brasileira, a disputa entre interesses privatistas e públicos 

tem se agravado com a agudização dos processos de mundialização do capital, tornados mais 

evidentes no final dos anos 1980. A aceitação dos princípios do Consenso de Washington e de suas 

reformas político-econômicas por sucessivos governos latino-americanos, e brasileiros em 

particular, levaram a adoção de práticas neoliberais e, dentre elas, a mudança das prioridades nos 

gastos públicos, com privatizações em setores estratégicos e socialmente importantes, como por 

exemplo: educação, saúde, comunicações e exploração de recursos naturais.  

Um dos principais resultados da penetração deste ideário neoliberal nas universidades 

públicas brasileiras é a inexistência de uma distinção elementar entre os conceitos de política e de 

gestão. O conceito de política envolve a consecução do que podemos considerar como “bem 

comum”; enquanto o conceito de gestão, vinculado à condução de empreendimentos de capital 

privado, tem como objetivo elementar a obtenção de lucro. Logo, resulta inadequada e incoerente 

qualquer propositura de gestão daquilo que, essencialmente, se constitui como domínio da política, 

o que inclui a educação, direito universal constitucionalmente.  

O que está em jogo com a confusão entre público e privado, direitos e privilégios, política e 

gestão, é o caráter público da educação no Brasil, uma vez que os interesses particularistas dos 

conglomerados incumbidos da gestão privada de um bem público têm encontrado respaldo nas 

instituições e nas práticas políticas brasileiras, marcadas pelo favoritismo, pelo clientelismo e pela 

corrupção. Dessa forma, os interesses do mercado aparecem como se fossem de toda a sociedade, 

consolidando uma “pedagogia do capital”, baseada no individualismo como valor absoluto. 

A adoção de critérios neoliberais na gestão das universidades públicas, no Brasil, embora 

aprofundados nos primeiros governos da redemocratização, iniciou-se na ditadura civil-militar. 

Disso resultaram os reiterados ataques à carreira e a crescente precarização das condições de 

trabalho de professores e técnico-administrativos, comprometendo, por fim, o alunado e o próprio 

ensino. 

Políticas públicas para a educação, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996; o 

Plano Nacional de Educação (PNE), de 2001; e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

de 2006, não chegaram a alterar o quadro.  Assim, os interesses privatistas se consolidaram como 

importante núcleo de poder no Brasil, o que tem permitido a ocorrência de um notório processo de 

financeirização do capital com dinâmicas monopolísticas que se expressam por meio de aquisições 

e fusões de instituições privadas de ensino superior, inclusive em bolsas internacionais. 

O resultado desse processo é a saliência do “paradigma mercantilista” que procura converter 

as universidades públicas em instrumento das “forças do mercado”, comprometendo o tripé “ensino 

– pesquisa – extensão”. 

Por isso, a figura do docente de dedicação exclusiva vem dando lugar ao “professor-

empreendedor”, contratado em regime parcial, carga horária inviável para atividades de ensino que 

se vinculem à pesquisa e à extensão. O perfil almejado passou a ser o do “professor inserido no 

mercado”, capaz de captar recursos privados à universidade que, em contrapartida, firma seus 

compromissos com o mercado. Não havendo condições autônomas para a pesquisa, esta passa a 
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estar condicionada à busca de patrocinadores que, de acordo com seus interesses, acabam dando a 

tônica de todo o processo de construção do conhecimento.  

Essa lógica tem sido institucionalizada, por exemplo, pelo banco de equivalências no qual 

resulta “melhor negócio” contratar dois professores de 20 horas e sem dedicação exclusiva, do que 

um professor dedicado exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão. Com isso, muitas 

universidades, mesmo formalmente públicas, têm sido geridas na lógica das empresas, 

comprometidas com a produtividade, a rentabilidade e a lucratividade. 

 

1) A Defesa da Universidade Pública, Gratuita e da Nação 

A universidade pública e gratuita é uma das bases constitutivas da nação. A luta histórica 

pelo desenvolvimento nacional, pelo projeto de construção de uma nação independente, soberana e 

voltada para os interesses do povo passa pela consolidação da universidade pública como um 

instrumento chave na propulsão e articulação da educação, da tecnologia e da cultura. 

O Estado tem papel fundamental na promoção do ensino, da pesquisa, da tecnologia, da 

cultura e, portanto, da Universidade. Mesmo em países com tradição de ensino universitário 

privado, a participação estatal domina o financiamento da pesquisa e de atividade acadêmica: Nos 

EUA mais de 60% do orçamento de P&D das grandes universidades vem de verbas federais (1). 

No Brasil, o problema é ainda mais profundo: o desenvolvimento tardio e dependente do 

capital privado o fez pouco comprometido com o país. O setor privado nunca se interessou em 

financiar universidades que visem a educação de qualidade, a pesquisa e o livre pensamento. 

Na América Latina, desde os anos 1970, as universidades públicas passaram a ser atacadas. 

O Chile de Pinochet é o exemplo mais gritante: as universidades públicas tornaram-se pagas; o 

ensino privado foi incentivado. Nos últimos anos, uma onda de mobilizações estudantis ganhou as 

ruas, exigindo a volta da universidade pública e gratuita. 

No Brasil, a onda privatista veio de forma mais sutil, mas, nem por isso, menos grave. Até o 

final dos anos 1960, cerca de 70% das vagas de ensino superior estavam nas universidades públicas. 

Hoje, as universidades privadas respondem por 80% do ensino superior no país. Na maioria dos 

casos elas não têm qualidade nem presença em pesquisa, muito menos em extensão. Tais 

instituições vivem de mensalidades exorbitantes e, também, de recursos públicos como o FIES e o 

PROUNI. 

Nos últimos anos houve, no nível federal, uma retomada do crescimento na oferta de vagas e 

na criação de novas universidades públicas que podem vir a se tornar centros de referência. Tais 

medidas apontam para um caminho correto e mostram a viabilidade e a potencialidade da 

universidade pública, mas se não forem expandidas e complementadas serão, contudo, insuficientes. 

 Propomos, assim, que a UNIFESP assuma, em seus princípios, a defesa da 

universidade pública como base da expansão e da construção do sistema 

universitário e se, posicione contrariamente à privatização do ensino superior, 

principalmente, por grandes conglomerados monopolistas, ligados aos interesses 

financeiros nacionais e internacionais. 

 

2) Financiamento Público 

As verbas para consolidar tais universidades – as novas e as expandidas – e para manter a 

qualidade do sistema de ensino superior público precisam de urgente e consistente suplementação.  
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A escassez de recursos tem levado à assunção de alternativas enganosas como, por exemplo, 

a disseminação de fundações privadas no interior de universidades públicas. As verbas que estas 

podem obter, geralmente, acabam sendo um elemento de desagregação e divisão da universidade, 

pois, como ensina o dito popular, quem paga a banda escolhe a música e, no Brasil, as empresas não 

têm tradição com a construção do “conhecimento desinteressado”; quando investem, o fazem com 

um objetivo de retorno imediato.  

Propomos, assim: 

 Que o setor privado, empresas ou fundações, deve pagar pela universidade pública 

através de impostos ao Estado. Este, por sua vez, deve destinar à universidade 

pública verbas para mantê-las e desenvolvê-las.  

 As universidades públicas, através de seus órgãos colegiados, devem decidir como e 

onde alocar essas verbas, sem a ingerência de interesses privatistas, disfarçados em 

fundações. Essas, se e quando existirem, devem ser de interesse público e 

subordinadas aos conselhos deliberativos das universidades. 

 

3) Democracia, Autonomia e Compromisso com a Nação 

De acordo com o desenvolvido anteriormente, por pertencer e ser financiada pelo Estado, a 

universidade pública deve: 

a) Ter compromisso público, ser autônoma e democrática. Com conselhos deliberativos, 

nas suas diferentes instâncias, que contem com a participação dos seus segmentos e da 

sociedade civil, em seu sentido amplo, e não apenas com representantes empresariais. 

b) Em suas iniciativas de internacionalização, fundamentais para a sua qualificação, se 

voltar aos seus interesses e aos interesses nacionais e não aos individuais e à participação 

secundária em projetos internacionais, vinculados a uma espécie de “divisão 

internacional do trabalho intelectual”. 

c) Privilegiar a contratação de docentes em regime de Dedicação Exclusiva. 

(1) http://www.huffingtonpost.com/2013/04/27/universities-government-money_n_3165186.html  
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Apoiadores: 

Alberto Handfas  

Bruna Roberta Gil  

Carlos Alberto Bello e  Silva   

Carlos Alberto Silva  

Cíntia Moller Araujo   

Cláudia Moraes de Souza  

Cláudia Tessari  

Daniel Feldmann  

Diego Miranda Alves  

Esther Solano Gallego  

Fabiana Rita Dessotti  

Fábio Alexandre dos Santos  

Fabio Luis  

Flávio Rocha de Oliveira  

Flávio Tayra  

Gabriel Toshimi Yamazoe  

Gabriela Bertole dos Santos  

Heidy Katharine Motta  

Henrique Zoqui Martins Parra  

Janes Jorge  

Jessica Suemi Hayakawa  

João Tristan Vargas  

João Victor Cardoso de Sousa  

Julio Cesar Zorzenon Costa  

Klaus Hermann Heringer  

Laura Calixto  

Letícia Rizzotti  

Luciana Rosa de Souza  

Marcelo Carvalho  

Marcos Pereira Rufino  

Maria Cláudia Barbaresco  

Marian Ávila de Lima e Dias  

Marina Gusmão de Mendonça  

Murilo Leal Pereira Neto  

Natanael Hélder Josué Silva 

Nildes Raimunda Pitombo Leite  

Patricia Rosin Lacintra Vechia  

Ricardo Bertoldo  

Rodrigo Medina Zagni  

Salvador Schavelzon   

Taline de Lima e Costa  

Thaina Lépore do Nascimento
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Tese 10: O processo de expansão da UNIFESP 

Considerando: 

1) A baixa relação entre vagas públicas de ensino superior no estado de São Paulo e a população 

adulta com 2
o
 grau completo  

2) A importância política, social, cultural e econômica da ampliação do número de vagas públicas 

de ensino superior no estado de São Paulo; 

3) O programa da candidatura da atual gestão no qual constava a defesa de “uma expansão com 

qualidade, que considere e respeite a dinâmica dos novos campi e as especificidades de suas 

áreas de conhecimento. E que leve em conta, para isso, a construção e o planejamento coletivo 

de soluções para as contingências cotidianas do trabalho universitário” (p. 6), assim como “o 

debate público das prioridades, fundamentos e propostas para projetos pedagógicos inovadores, 

tipos de cursos e localização dos campi, inclusive com as demais universidades paulistas, a 

comunidade acadêmica nacional e internacional, a sociedade civil, prefeituras e órgãos públicos 

e “a continuidade da expansão de forma segura, planejada e compartilhada com a comunidade 

acadêmica e a sociedade” (p. 15); 

4) As seguintes metas do recém aprovado Plano Nacional de Educação (PNE): 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior 

para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores. 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 

modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação 

dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº 

9.394/1996, assegurando-lhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e 

formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na 

respectiva área de atuação. 

Meta 16: Formar, até o último ano de vigência deste PNE, 50% dos professores que atuam 

na educação básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de atuação, 

e garantir que os profissionais da educação básica tenham acesso à formação continuada, 

considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino. 

5) O conjunto de normas da Unifesp que regulamentam a criação de novos cursos de graduação, 

Unidades Universitárias e Campi: 

Estatuto da Unifesp: Art. 9º, IV; Art. 19, I, II, VI; 

Regimento Geral da Unifesp: Art. 8º, I; Art. 16, II; Art. 39, I; 

Regimento da Pró-Reitoria de Graduação: Art. 9º, XI; Art. 14., I, II; Art. 28., Parágrafo 

único. 

Propõe: 

1. Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada com a comunidade acadêmica e 

com a sociedade, socialmente relevante e referenciada. 

2. Expansão condicionada a condições mínimas para um funcionamento adequado, tanto de novos 

cursos quanto de novos campi – condições de infraestrutura física (instalações e materiais), 

orçamento (custeio e capital), servidores (docentes e técnicos), assistência estudantil. 
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3. Novo fluxo interno para realizar a Expansão:  

3.1 Para a criação de curso em campus existente: o debate e a proposta de criação de novos 

cursos deve se dar inicialmente no âmbito das Câmaras de Graduação, revelar clara 

articulação com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Universitária (coerência) e 

mostrar as relações com o Projeto Político Pedagógico da Unifesp, além de, 

preferencialmente, constar do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPCs) devem deixar explícito o perfil do curso, seus diferenciais e 

objetivos, o perfil de seus egressos, contextualizando-os no âmbito da comunidade em que 

se inserem, no da própria Universidade e nos âmbitos regional, nacional e  internacional. 

Deverá constar do PPC um plano de necessidades relativas ao quantitativo de novos 

docentes e técnicos (corpo social) e à infraestrutura física, bem como os recursos já 

existentes para a abertura e desenvolvimento do novo curso. A coordenadoria de Projetos e 

Acompanhamento Pedagógico da ProGrad deverá oferecer orientação pedagógica e legal, ao 

longo do processo, e emitir parecer sobre o PPC, após análise junto à sua comissão central. 

A ProPlan deverá oferecer orientação relativa à infraestrutura necessária e emitir parecer 

sobre a viabilidade de abertura do novo curso, considerando os recursos humanos, 

necessidade física e orçamento disponíveis ou indicando as necessidades mínimas para uma 

pactuação com o MEC. Após o parecer da comissão central da coordenadoria de Projetos e 

Acompanhamento Pedagógico e da ProPlan, o PPC deve ser homologado nas respectivas 

Congregações dos campi e encaminhado aos Conselhos de Graduação e de Planejamento 

para aprovação. Notificada do processo pela ProGrad e ProPlan, a Reitoria passaria a 

negociar a pactuação dos recursos necessários junto ao MEC e, a partir de então, poderá 

submeter a abertura do novo curso à aprovação do Conselho Universitário. Mesmo no caso 

de propostas de novos cursos oriundas do MEC, o processo deverá seguir este fluxo de 

encaminhamento. 

3.2 Abertura de nova Unidade Universitária (Escolas, Institutos e Faculdades) em campus já 

existente: deve ser debatida no âmbito do Conselho Universitário em conjunto com a(s) 

congregação(ões) dos campus, deve  manter clara articulação com o Projeto Político 

Pedagógico da Unifesp, além de preferencialmente constar do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). Deverá constar do Projeto da nova Unidade Universitária um plano de 

necessidades relativas ao quantitativo de seu corpo social (novos docentes com funções de 

direção e técnicos), à infraestrutura física e ao orçamento necessário para a sua instalação. 

No caso de simultaneamente serem propostos novos cursos para a UU, deverá ser seguido o 

mesmo fluxo supra-mencionado. A coordenadoria de Projetos e Acompanhamento 

Pedagógico da ProGrad deverá oferecer orientação pedagógica e legal, ao longo do 

processo, e emitir parecer sobre os PPCs, após análise junto à sua comissão central. A 

ProPlan deverá oferecer orientação relativa à infraestrutura necessária e emitir parecer sobre 

a viabilidade de abertura da Unidade, considerando recursos humanos, infraestrutura física e 

orçamento. Após o parecer da comissão central da coordenadoria de Projetos e 

Acompanhamento Pedagógico e da ProPlan, o Projeto da nova Unidade deve ser 

homologado nos Conselhos de Graduação e de Planejamento para aprovação. Ao longo do 

processo, a Reitoria deve negociar a pactuação dos recursos necessários junto ao MEC e, a 

partir de então, poderá submeter a abertura da nova Unidade Universitária à aprovação do 

Conselho Universitário. No caso de propostas de novas Unidades oriundas do MEC, o 

processo deverá seguir o mesmo fluxo de encaminhamento. 

4. Abertura de novos campi: o processo será similar ao de abertura de nova Unidade Universitária, 

exceto em relação à consulta às congregações, caso não esteja prevista a transferência de cursos 

ou Unidades Universitárias já existentes para o novo campus.  

5. Contratação de docentes - nos concursos, além da sólida formação na área de conhecimento 

requerido, da competência didática e da produção acadêmica, o candidato deve ser avaliado em 
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relação ao conhecimento do projeto pedagógico do curso e pela aderência de sua proposta de 

trabalho ao projeto. 

6. A expansão da pós-graduação deve ser realizada sobre um projeto pedagógico bem articulado, 

discutido previamente em reuniões das Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa das Unidades 

Universitárias envolvidas, evitando-se propostas isoladas, não previstas no PDI.  A exemplo das 

propostas de novos cursos de graduação também deverá ser realizado um estudo de viabilidade, 

com levantamento de todos os  recursos disponíveis  e necessários (infraestrutura, 

equipamentos, docentes, bibliotecas, etc.) para sua instalação. 

7. A proposta de novos cursos de Pós-Graduação, atendendo os requisitos da CAPES e  de 

demonstração de viabilidade, após aprovação das Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa das 

Unidades Universitárias e Congregações deverá ser apresentada no Conselho de Pós-Graduação 

que votará por seu encaminhamento ou não à CAPES.  

8. Apesar de o corpo social ser definido tendo em vista principalmente os cursos de graduação, em 

sua seleção e atuação devem ser também consideradas e valorizadas as atividades de pós-

graduação, extensão, gestão dos cursos e atividades de administração.  

 

Assinaturas: 

Ana Maria Hofmann 

Andrea Rabinovici 

Carla Cristina Marquezi 

Cassio Manoel do Nascimento 

Claudio Danilo Valencia Saldiva 

Conceição Vieira da Silva Ohara 

Debora Amado 

Debora Cristina Hipolide 

Decio S. Junior 

Dolores Maria Moura Matos 

Dulcelina Andrade dos Santos de Macedo 

Helena B. Nader 

Isabel Cristina Cespedes 

Isabel M. Hartmann de Quadros 

Jacqueline Luz 

Janine Schirmer 

João Aléssio Juliano Perfeito 

Joel Machado Jr 

Jose Carlos F. Galduros 

Juliana Varela Geraldo 

Luiz Fernando Sierra de Araújo 

Maria Angélica Pedra Minhoto 

Maria Lúcia Formigoni 

Raquel de Aguiar Furuie 

Rita Jover Faleiros 

Rodrigo Romani 

Tânia Mara Francisco 

Valéria Sperduti Lima 

Yara Marques 
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Tese 13: A Institucionalização da Educação a Distância na Unifesp: O Caminho para a 

Inovação  

 

Resumo 

Esta tese visa dialogar sobre o processo de institucionalização da Educação a Distância 

(EaD) na UNIFESP a fim de fortalecer e ampliar as estruturas e os recursos físicos, tecnológicos e 

humanos que dão sustentabilidade à EaD; produzir condições para a integração, valorização e 

formação docente;  melhoria dos processos de gestão;  maior articulação para o fomento às 

pesquisas em EaD e inovações tecnológicas; e proporcionar reflexões para a melhoria dos processos 

de avaliação na nossa instituição. Compreendemos que a EaD, por seu caráter de democratização do 

ensino, é um caminho para a transformação social, científica e econômica do país, e seu processo de 

institucionalização na UNIFESP deve ser instaurado visando o crescimento organizado e a 

disseminação de uma educação mais ampla e de qualidade. 

 

1- Introdução 

A EAD na UNIFESP partiu de iniciativas relacionadas ao uso de tecnologias de informática 

como apoio à área administrativa, assistência e ensino ocorridos na Escola Paulista de Medicina na 

década de 1980.  Atualmente, além de apoiar o ensino presencial e cursos próprios por meio da 

UNIFESP Virtual, participa de projetos do governo federal como incremento à educação e 

promoção da formação ao longo da vida, cujos financiadores são: 

● CAPES para a UAB (Universidade Aberta do Brasil);  

● MINISTÉRIO DA SAÚDE para a UNA-SUS ; 

● SECADI  para o COMFOR; 

● MINISTÉRIO DA JUSTIÇA para o SENAD . 

 

Todos os cursos ofertados são inteiramente gratuitos e a modalidade de EaD é o que permite 

o acesso a eles com aproximadamente 36.000 (trinta e seis mil) alunos atendidos.  

A EaD potencializa o desenvolvimento dos três grandes pilares da universidade (Pesquisa, 

Ensino e Extensão). Defendemos a sua institucionalização na UNIFESP a fim de complementar 

propostas de mudanças institucionais que permitam ampliar esse formato educacional, e atender as 

crescentes demandas sociais de ensino.  

 

2.  Propostas de Mudança 

 

2.1   No âmbito da docência em EaD na UNIFESP  

Para a UNIFESP se fortalecer, nos próximos 20 anos, nessa modalidade é importante criar 

condições para a progressão dos docentes e pesquisadores envolvidos a partir das seguintes ações: 

1. Incluir, junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD),  atribuições que 

permitam a progressão dos docentes e pesquisadores envolvidos em seus projetos em EaD; 

2. Computar as atividades docentes e administrativas ligadas à EaD da UNIFESP nos sistemas 

geradores de “pasta verde”; 

3. Alocar em carga horária de ensino as aulas no âmbito da EaD; 
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4. Modificar o atual sistema de progressão docente, no qual são computados, exclusivamente, 

atividades de docência e pesquisa que gerem um extrato do número de horas, atribuídas pela 

própria Intranet da UNIFESP; 

5. Ampliar, para a pontuação de artigos, o rol de revistas especializadas, indexadas em 

sistemas de validação, para além do campo das ciências médicas e biológicas (LILACS, ISI 

e MEDLINE), incluindo revistas Qualis em diversos campos inerentes à EaD, tais como os 

da Educação, Tecnologia da informação e comunicação, multidisciplinares; 

6. Modificar a prerrogativa da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da UNIFESP 

para a progressão horizontal dos docentes, incluindo nas publicações indexadas notações 

que acompanhem o caráter múltiplo do campo da EaD. 

 

No que tange às oportunidades de expansão da EaD, é necessário uma discussão nas 

diversas esferas institucionais para atender às demandas e diligências do efetivo credenciamento da 

UNIFESP para cursos a distância, que pressupõe também iniciar a oferta de graduação na 

modalidade EaD, debatendo sobre os formatos pretendidos e como articulá-los: 

1. Disciplinas presenciais que utilizam o Moodle como apoio; 

2. Disciplinas presenciais que atendem aos 20% previstos a distância; 

3. Disciplinas totalmente a distância que equivalem a 20% das oferecidas no curso presencial; 

4. Cursos a distância de pós-graduação e extensão; 

5. Cursos a distância de graduação; 

6. Cursos demandados pelas pró-reitorias para os funcionários; 

7. Cursos livres e disponibilização de recursos educacionais abertos. 

 

2.2 - No âmbito da Formação Docente 

A concepção de docência será tratada neste material como categoria profissional, na qual 

estão integradas diferentes características que constituem um perfil docente (Fig. 1): 

 

 

Fig.1 - Características da docência 
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Devido a essa configuração, é condição indispensável que novos conhecimentos sejam 

incorporados ao seu processo formativo, sendo de relevada importância: 

1. Implementar políticas de formação docente para atuarem em EaD; 

2. Viabilizar ações de capacitação específicas para professores que trabalharão em projetos 

desta modalidade; 

3. Institucionalizar a participação docente em projetos de educação a distância. 

 

2.3  No âmbito da Pesquisa 

A Pesquisa em EaD pode contemplar uma diversidade de questões educacionais, então 

propomos: 

1. Criar plataformas adaptativas, que utilizam os dados de interação para criar perfis diferentes 

de usuários e adaptar o material didático a partir desses perfis. 

2. Desenvolver ferramentas e metodologias que ajudem a minerar, visualizar e organizar 

dados. 

3. Desenvolver tecnologias assistivas que ampliam o acesso às pessoas com necessidades 

especiais.  

 

Essas ações apontam para uma maior colaboração dos diversos setores da sociedade, 

atendendo a política de inovação brasileira que se apóia na tríplice hélice: universidade, governo e 

setor produtivo. Assim, é preciso: 

1. Desenvolver mecanismos de diálogo e colaboração com esses diversos setores; 

2. Formar recursos humanos com habilidades estratégicas para participar e gerenciar esses 

processos colaborativos; 

 

Para uma EaD embasada e fortalecida pela pesquisa é preciso considerar também: 

1. Ampliar a participação da EaD não apenas na Extensão, mas também na graduação e da 

Pós-graduação; 

2. Criar uma rede de pesquisa e divulgação para mapear os projetos que trabalham com EaD 

nos diversos departamentos; 

3. Promover projetos interunidades, e até interinstuições, inclusive internacionais, para que se 

forme uma rede de pesquisadores sobre a temática;  

4. Aproveitar melhor seus cursos e os polos que os oferecem como espaços de pesquisa e 

inovação; 

5. Discutir as questões ligadas à Ética na pesquisa em EaD. Os formulários da comissão de 

ética não contemplam as especificidades desse tipo de pesquisa e precisamos avançar mais 

nessa discussão da autoria e da propriedade intelectual; 

6. Criar uma política de licenciamento dos materiais que são produzidos pelos professores com 

a ajuda da equipe multidisciplinar; 

7. Criar repositórios de materiais para tornar mais eficiente a produção de cursos, otimizando a 

produção e compartilhamento de materiais, por outros professores da instituição como por 

alunos e profissionais de outras instituições. 

8. Discutir formas  de licenças autorais que deixem claras as permissões de utilização, 

compartilhamento e reutilização.   
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2.4 - No âmbito da Gestão 

A UNIFESP revela diversas ações diferenciadas e concomitantes em EaD. Isto ocorre em 

função de suas origens e práticas. 

Este legado indica uma organização em células  (Fig. 2), em que a EaD tem um caráter 

autônomo e imbricado pela articulação com projetos externos.  

 

 

Fig. 2 -  Organização atual - EAD na UNIFESP 

 

Para possibilitar que esta condição colabore para pensar o sistema, constituir gestões 

colaborativas, responsabilidades e papéis,  é preciso:   

1. Institucionalizar a SEAD (Secretaria de Educação a Distância da UNIFESP); 

2. Reter pela Procuradoria Institucional as responsabilidades pelo credenciamento institucional 

e cursos na UNIFESP; 

3. Estabelecer responsabilidades institucionais sobre o recredenciamento institucional e de 

cursos em EaD; 

4. Alterar os regimentos discente e docente para que contemplem a EaD; 

5. Gerir e fomentar a ação docente e pesquisa; 

6. Gerir e fomentar a tutoria; 

7. Incluir a EaD no âmbito de departamento de pesquisa; 
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8. Fomentar as publicações - participação de representante EaD no corpo editorial da Editora 

da Universidade e decisão conjunta de como estabelecer o acesso ao ISBN para obras 

geradas no âmbito dos cursos EaD e pelos seus docentes. 

9.  Ampliar os quadros técnicos e de docentes para dar sustentabilidade aos cursos ofertados. 

10. Criar estrutura tecnológica educacional, por meio de:  

● Servidor dedicado para os cursos, as sistemáticas de EaD e seus registros; 

● Comunicação, compartilhamento de informação, instalação de comunidade de boas 

práticas – com acesso inclusive pelos coordenadores de polos de apoio presencial; 

● Repositório de Recursos Educacionais, tutoriais e materiais de suporte aos cursos 

(máscaras de provas, orientações para coordenadores de curso, professores 

conteudistas, tutores e etc.) 

 

2.5.  No âmbito da Avaliação 

A avaliação em suas diversas dimensões nos baliza para novas conjunturas, e proposições 

assim como nos dá parâmetros para políticas institucionais e elementos para reflexões e pesquisa. 

Torná-los acessíveis e transparentes é uma prerrogativa da instituição e nesse sentido incentivamos:  

1. Avaliação Institucional (Comissão Própria de Avaliação - CPA): 

2. Criação de Setorial de EaD na CPA - Comissão Própria de Avaliação; 

3. Criação de instrumentos pautados pela comissão de Ética para a coleta e utilização de dados; 

4. Incentivo e reconhecimento de pesquisas que englobam tecnologias, processos e análises de 

dados avaliativos; 

5. Formação docente para processos avaliativos. 

 

Apoiadores 

Adalberto Simões Mania 

Carla M.F. Rimkus 

Cícero Inácio da Silva 

Claudia Galindo Novoa Barsottini 

Daiana Rodrigues da Silva 

Denise Stringhini 

Edna Martins 

Felipe Mancini 

Flaminio de O. Rangel 

Gabriela de Brelàz 

Heloisa Candia Hollnagel 

Iraní Ferreira da Silva Gerab 

Ivan Torres Pisa 

Izabel Patrícia Meister 

Jean Carla Vieira Moura 

José Carlos Gomes da Silva 

Karin Argenti Simon 

Lais Helena Ramos 

Luciano Gamez 

Marcelo de Paiva Guimarães 

Maria Conceição do Rosário 

Maria Elisabete Salvador Graziosi 

Marlene Sakumoto Akiyama 

Maykon Anderson Pires de Novais 

Nayara de Paula Faleiros 

Nilton Gomes Furtado 

Norberto Lobo   

Paola Zucchi 

Paula Carolei 

Paulo Bandiera Paiva 

Ricardo Hirata Ikeda 

Rita Maria Lino Tarcia 

Rosario S. Genta Lugli 

Sandro Luis da Silva 

Sonia Maria Oliveira de Barros 

Valéria Sperduti Lima 

Vera Lucia Almeida da Cunha 
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Tese 21: Sobre o modelo multicampi da Unifesp, adensamento e convergência de sua 

geografia de conhecimento  

 

 Os primeiros anos da Unifesp foram úteis para o reconhecimento de suas potencialidades 

como uma nova e verdadeira Universidade na capital do Estado e no  entorno da cidade de São 

Paulo e, ao mesmo tempo, serviram para compreensão das várias fragilidades impostas pelo modelo 

multicampi. Uma das fragilidades que chama a atenção e que, portanto, demanda ações urgentes 

relaciona-se ao fato de que os atuais campi descentralizados têm favorecido a fragmentação 

temática transformando, assim, o já existente distanciamento físico em verdadeiro apartheid 

intelectual. Se o primeiro pode ser atenuado através dos modernos sistemas de informação e 

comunicação, o segundo necessita de atenção especial e da dedicação de todos.  Este sistema 

pulverizado que carece de ações integradas e que parecem atuar como “mini-universidades” de 

áreas temáticas dissociadas está na contramão de todos os modelos atuais de geração e transmissão 

do conhecimento, quer intramuros ou na sua relação com a sociedade.  A ideia de uma universidade 

convergente, que parte do modelo disciplinar para o transdisciplinar, parece ser aquele em que as 

mais variadas e prementes questões humanas são enfrentadas mais facilmente na busca de soluções 

partilhadas e apropriadas por todos.  

 Temos seis campi em funcionamento e dois em implantação na macrometrópole de São 

Paulo (incluindo as regiões metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista e do Vale do Paraíba 

– hoje quase conurbadas entre si), com distâncias de até 100 km da sede, formando um anel 

universitário na maior mancha urbana do Hemisfério Sul. Nossa situação geográfica guarda o 

potencial evidente de um adensamento de pesquisas entre os campi, suas Escolas e Institutos, por 

meio de instrumentos de aproximação em nós e redes, presenciais ou virtuais. 

 

 A localização dos campi em diferentes contextos urbanos, sociais, ambientais e culturais 

favorece uma diversidade de diálogos, aprendizados e situações de campo e entorno que 

universidades mais centralizadas não possuem. Nossos campi são quase todos integrados com as 
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cidades onde ficam, produzindo interlocuções diversas e espaços de uso e programação 

compartilhados com a sociedade local, elemento favorável para ensino, pesquisa e extensão 

socialmente referenciados.  

 Outra vantagem que possuímos é que as Unidades Universitárias (Institutos e Escolas) da 

Unifesp, de acordo com nosso Estatuto e Regimento, são distintas em finalidade e estrutura dos 

campi (apesar de ainda coincidirem, no momento, nos campi de expansão). O que nos permite 

pensar, já dentro da legislação atual da Unifesp, uma geografia mais complexa entre os campi e as 

suas Unidades Universitárias, como apresentaremos 

 Considerando que o debate contemporâneo sobre gestão e vida nas regiões urbanas 

conurbadas, a cidadania metropolitana deve ser cada vez mais entendida para além das 

circunscrições municipais. Por isso, uma universidade situada nestas manchas urbanas deveria ter 

como projeto acadêmico e institucional articular seus campi e áreas de saber deve atuar consciente 

das possibilidade de uma geografia institucional não restrita, necessariamente, às fronteiras 

municipais.  

 Assim sendo, o futuro político, pedagógico e geográfico da Unifesp deve considerar seus 

campi e áreas de saber de modo não atrelado a territórios restritos. Isso significaria que as Escolas e 

Institutos aumentariam seus níveis de autonomia e de gestão, ampliando ao mesmo tempo sua 

capacidade de articulação e integração entre si. Isto é, os campi seguem como estruturas físicas de 

base municipal, mas as Unidades Universitárias podem delimitar novas geografias multicampi para 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Como já apresentado no Programa Unifesp Plural e Democrática: “o sistema multicampi 

poderia ser, assim um sistema multi Escolas ou Institutos com maior flexibilidade de localização e 

articulação entre si, de maneira a estimular o intercâmbio de ideias e de pessoas no interior da 

universidade. Desse modo, a Unifesp deve assumir o desafio de expansão e consolidação de um 

sistema universitário público discutindo uma maior articulação territorial e integração de áreas de 

conhecimento.” 

 

Proposições  

Principais: 

1. O Campus será entendido como estrutura física e administrativa com base territorial 

municipal (Campus Cidade tal) e as Escolas e Institutos como Unidades Universitárias com 

geografia multicampi e intermunicipal, com sede em um campus e unidades avançadas em 

outros. 

2. A Prefeitura do Campus será o órgão que concentrará a execução das atividades destinadas à 

operacionalização da gestão das atividades de suporte, serviços, infraestrutura, 

administrativas e de execução orçamentário/financeira.  

a. A Prefeitura de cada Campus deverá atender a todas as suas Unidades Universitárias 

igualmente, com fluxo contínuo de atividades.  

b. A Prefeitura será apenas um ente de Administração, responsável por prover as 

condições de infraestrutura e operacionais, para isso realiza as funções de compras, 

contratos, orçamento, patrimônio, gestão de materiais, recursos humanos, entre 

outros, sem interferir na dimensão de funcionamento acadêmico/administrativo das 

unidades relacionadas.   

c. O Diretor administrativo do Campus será denominado Prefeito, para diferenciar suas 

funções a atribuições dos Diretores Acadêmicos das Unidades Acadêmicas, inclusive 

no aspecto simbólico do cargo.  
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d. Subordina-se a um Conselho de Administração, composto pelos diretores das 

Unidades e representantes das categorias funcionais.  

 

 

 

3. O Conselho Universitário e Conselhos Centrais devem atentar para o desenvolvimento 

equilibrado entre os campi, do ponto de vista de condições físicas, orçamentos e alocação de 

Unidades Universitárias, evitando a constituição de uma rede assimétrica. Aspectos 

históricos e dimensão de terrenos devem ser considerados, mas os campi devem receber 

políticas de fortalecimento e consolidação o mais isonômicas possíveis.  

4. Nos Campi que ainda mantém apenas uma Unidade Universitária, de igual forma devem ser 

segregadas a funções, separando as atribuições administrativas das acadêmicas. As Escolas e 

Instituto tem sua Direção Acadêmica e Congregação próprias, como prevê o Estatuto e o 

Regimento. 

5. O objetivo é atribuir maior independência das unidades à figura da administração. O 

orçamento de custeio e capital deve ser executado pela Prefeitura, mediante decisão do 

conselho de administração face encaminhamentos das congregações. Os recursos próprios, e 

provenientes de convênios e fomentos são de gestão da unidade universitária, mas com 

execução da unidade administrativa. 

6. As estruturas de cursos, departamentos, eixos, bacharelado devem ser discutidas, bem como 

do seu modelo multicampi, devem resultar em desenhos institucionais e projetos 

pedagógicos internos às Escolas e Institutos, não afetando a sua representação junto à 

Administração das Prefeituras de Campi e seu Conselho Administrativo. 
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Complementares: 

O modelo multicampi da Unifesp deve prever: 

1) Estímulo institucional permanente a todas as formas de circulação entre professores, 

técnicos e estudantes, de diálogo e integração entre os campi, nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como na administração e planejamento, de modo a evitar a 

fragmentação de áreas de conhecimento e o ilhamento das comunidades acadêmicas. 

2) Do ponto de vista de localização e mobilidade da comunidade acadêmica, o sistema de 

acesso por estradas entre os campi é bastante favorável, por meio do Rodoanel e das 

saídas pela Dutra/Airton Senna e Sistema Anchieta/Imigrantes – o que pode favorecer a 

circulação de estudantes, técnicos e professores entre os campi.  

a. A Unifesp deve definir em curto prazo uma política de mobilidade e circulação da 

comunidade acadêmica, prevendo parcerias e acordos com órgãos públicos de 

transportes e ônibus universitários. 

b. Na região metropolitana de São Paulo, os campi e suas unidades devem dar 

preferencia para a localização em eixos de transporte coletivo de massa. 

3) Do ponto de vista de plataformas digitais, sistemas de ensino a distância, 

teleconferências, a Unifesp deve avançar com diversas modalidades de tecnologias de 

ensino e pesquisa na era digital que colaboram nos espaços e diálogos acadêmicos sem 

necessariamente o deslocamento físico de pessoas e documentos. 

4) Por fim, propomos um Instituto de Pesquisas Multicampi ou Conhecimentos 

Convergentes, que colabore na articulação de pós-graduações e pesquisas 

transdisciplinares. Este seria um Instituto em si multicampi que colaborar na 

coordenação e estímulo de pesquisas e estudos avançados da Unifesp.  

a. Propomos a criação do Instituto e seu primeiro Conselho que irá definir sua 

estrutura, natureza jurídica, modalidades de gestão e financiamento, espaço físico, 

localização, avaliar temas de pesquisa estratégicos, entre outros aspectos. 
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Consideração final 

 Temos assim a possibilidade, a partir deste 1
o
 Congresso, de imaginar um modelo de 

Universidade multicampi mais rico, plural, convergente, com circulação e intensidade na produção 

do conhecimento, tomando partido dos diferentes contextos urbanos, sociais e ambientais onde 

estamos instalados. Uma decisão a esse respeito é crucial para o futuro da Unifesp e a relevância de 

seu papel acadêmico, político e estratégico para o país. 
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Tese 2: Por uma Universidade Pública Viva e Autônoma  

 

Resumo 

A presente tese problematiza o lugar que a universidade pública brasileira vem ocupando no 

contemporâneo. Critica a submissão da universidade aos preceitos do mercado, e aponta como isso 

determina as formas do trabalho docente, bem como a sua avaliação. Por fim, propõe alguns 

caminhos e diretrizes que podem contribuir para a transformação da universidade num espaço 

autônomo e produtor de vida, permeável à multiplicidade de pensamentos e manifestações, e em 

permanente diálogo com os mais diversos grupos sociais 

1 - A autonomia ameaçada   

A universidade pública brasileira tem visto sua autonomia ser reduzida à gestão administrativa de 

seus (poucos) recursos. O preço dos financiamentos externos tem sido a submissão e a heteronomia 

na decisão de como conduzir-se. Seu ensino, sua pesquisa e sua extensão estão se tornando menos 

críticos e inventivos, e mais operacionais. Os docentes têm se curvado a – e adotado como próprios 

– critérios de avaliação que os fazem competir entre si e multiplicar produtos valorizados pela 

quantidade, como publicações e captação de recursos. A vida acadêmica tem se tornado um 

ambiente de extremo desgaste, o que tem sido aceito como inevitável em troca de sobrevivência 

profissional. 

Diversos estudos têm denunciado este estado de coisas , mas é significativo que pouquíssima 

resistência interna floresça e se desenvolva. Como resultado, a graduação tem perdido importância, 

a não ser pelo seu posicionamento em rankings ou como etapa prévia da pós-graduação; a pesquisa 

tem recebido grande inflexão do capital privado, cedendo a ele sua autonomia de decisão para 

tornar-se uma indústria a serviço de seu próprio crescimento, tomando a graduação como auxiliar; a 

ênfase na excelência, paradoxalmente, tem levado ao desprezo da qualidade do que se realiza, em 

nome do alcance dos maiores índices. Os métodos e cronogramas definem os objetos de pesquisa e 

os prazos impostos pelas agências de fomento e pelos programas de pós-graduacão determinam de 

modo exógeno o encerramento de um trabalho de investigação e reflexão. Tal desinteresse pela 

qualidade mostra-se, por exemplo, em critérios de avaliação de periódicos, quando se estabelece 

que somente os 20% do topo receberão o conceito máximo, mesmo que uma porcentagem maior 

possa ter alcançado um padrão de qualidade bom ou ótimo. 

2 – Universidade viva  e trabalho docente 

Tendo em vista a histórica e atual tendência de submissão das universidades públicas aos preceitos 

e valores do mercado, que aproximam os processos de trabalho cotidianos dessas instituições aos 

das empresas privadas, faz-se necessário desencadear processos que se orientem na busca por 

produzir experiências no campo do ensino, da pesquisa e da extensão que produzam vida, 

enriqueçam a existência dos atores sociais, alavanquem transformações nas relações sociais, na 

produção de valores e nas relações de poder. Tal perspectiva de universidade, pautada numa ética 

que procura multiplicar as relações sociais e os valores de tolerância e de produção coletiva, procura 

reunir as diversas dimensões do saber, articulando a racionalidade à sensibilidade, o conhecimento 

científico ao saber popular, a ciência à arte,  superando a suposta neutralidade que tende a ignorar as 

relações entre saber e poder, e a isolar a produção de conhecimento de suas imediatas 

consequências na vida social.  

Tal perspectiva de universidade, permeável e aberta à ebulição de novas relações e experiências 

sociais, espaço múltiplo e multidimensional de produção de encontros, saberes e práticas, pode  

adotar determinadas estratégias, como as expostas a seguir: 
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• deve priorizar e estimular o trabalho coletivo, em detrimento da produtividade individual e 

do fomento à competição típica do mercado. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão 

devem comportar uma multiplicidade de atores (docentes, alunos, técnicos, outros atores 

sociais direta ou indiretamente envolvidos nos projetos). Há a necessidade de superar a 

tendência a individualizar a coordenação de projetos de pesquisa, valorizando a 

coresponsabilização e os processos criativos, que dependem dos processos coletivos; 

portanto, faz-se necessária a valorização da realização dos projetos de pesquisa em coletivos 

(com inserção de outros atores externos à universidade); 

• a universidade deve facilitar a produção de experiências  (de ensino, pesquisa e extensão) 

que favoreçam a multiplicidade de saberes e práticas, que facilitem a conexão ao invés da 

disjunção, da fragmentação e do isolamento de disciplinas, perspectivas teóricas e 

paradigmas e dos professores doutores, livre docentes e titulares das cadeiras que as 

ministram. A universidade deve estimular as parcerias entre perspectivas teóricas 

divergentes, trabalhando com as contradições ao invés de excluí-las, entendendo que o fato 

de algumas delas serem insuperáveis não significa que as produções devam ser estanques ou 

que fiquem paralisadas, pois a história da ciência é feita da construção e desconstrução de 

paradigmas e da superação paradoxos; 

• a universidade deve estabelecer diálogos com os ‘movimentos sociais’ e outros atores que 

desconstroem as formas tradicionais e burocratizadas de participação política. Internamente 

e externamente, a universidade deve entender qual papel político está desempenhando e, 

assim, assumir que toda produção de trabalho tem implicações políticas ou, mais ainda, que 

toda produção de conhecimento provém de determinadas e múltiplas relações de poder, e de 

determinados campos de força. A formação de profissionais e cientistas com senso crítico e 

potencial transformador depende do trabalho de auto-avaliação crítica da universidade sobre 

o sentido e as consequências de seu modo de atuar; É necessário que os processos de ensino-

aprendizagem, bem como os projetos pedagógicos dos cursos, estejam pautados na interação 

com as necessidades sociais, com os desafios das políticas públicas, e com as grandes 

questões que o contemporâneo coloca como desafios.  A universidade e seus atores devem 

agir no sentido de formar profissionais sintonizados com necessidades vitais que 

ultrapassam ou  problematizam as regras do mercado. Esse sim seria um grande fator de 

impacto, impacto ético-político, indutor de reflexão, ação organizada e mobilização coletiva; 

• fortalecimento de ações interinstitucionais (porosidade e permeabilidade da universidade 

para as parcerias externas). A universidade depende também de parcerias institucionais, com 

outras universidades, outras instituições de pesquisa e de ensino para manter e renovar sua 

capacidade criativa. Projetos articulados com os poderes públicos teriam o potencial de 

qualificar o ensino e os serviços, como têm demonstrado os programa PET em saúde. 

• Faz-se necessária a revisão das formas e dos critérios de avaliação docente, avançando dos 

critérios individualizantes e submetidos à lógica produtivista das agências de fomento à 

pesquisa, entre  instâncias vinculados ao mercado, para formas complexas e mais 

abrangentes de avaliação, que valorizem as formas de produção coletiva. Os atuais critérios 

de avaliação docente precisam ser revistos, e novas abordagens de avaliação precisam 

enfrentar o desafio de captar o real envolvimento e a real contribuição dos docentes na 

construção de uma universidade viva. Formas capilares de construção da avaliação docente, 

que podem se aproximar do cotidiano e do sentido da prática dos docentes num movimento 

coletivo, podem traduzir melhor qual de fato é a contribuição dos docentes, e quais, 

principalmente, devem ser as formas institucionais de apoio e fomento a essas práticas 

criativas e de auxílio à superação das dificuldades e das condições de trabalho e recursos, 

muitas vezes insuficientes. A dimensão da avaliação é fundamental para a qualificação e o 
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enriquecimento da universidade, desde que ela consiga captar os detalhes do cotidiano e 

estimular uma prática múltipla; do contrário, ela se torna elemento de inibição de 

potencialidades, desestímulo e sensação de injustiça para aqueles que se dedicam 

integralmente à universidade.  

• A perspectiva de enriquecimento do trabalho docente é dependente da capacidade da 

universidade, enquanto instituição, se renovar constantemente, ampliando seus atores, suas 

interlocuções, suas experiências cotidianas, seus projetos para o futuro. Para isso, é 

fundamental que a universidade se reinvente e lute por exercer sua autonomia, em constante 

tensão com as instituições as quais ela está vinculada, como o MEC, as agências de fomento 

à pesquisa, etc. Autonomia não significa isolamento, independência, mas a constante 

multiplicação de experiências inovadoras, de ampliação dos atores envolvidos, da 

proliferação de parcerias enriquecedoras, que ampliem as suas redes de trabalho coletivo, 

tornando-a mais viva e potente.... 
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Tese 18: Unifesp - Universidade Empreendedora 

 

Resumo 

O papel social do avanço cientifico e tecnológico é reconhecido globalmente como tendo a 

Universidade em um de seus elos fundamentais. A Unifesp é uma referência nacional no campo da 

inovação, ciência e tecnologia tendo em seus quadros renomados cientistas pesquisadores e 

políticos. Parte do seu papel social é assumir protagonismo e  liderança nas várias áreas do 

conhecimento formando profissionais empreendedores, fomentando negócios tecnológicos, 

mantendo parques tecnológicos e atuando como facilitador no processo de desenvolvimento 

econômico brasileiro contribuindo assim para avanço social do país. 

Justificativa 

As discussões sobre a cooperação Universidade-Empresa (U-E) têm se acirrado desde 1970, 

em decorrência do curto ciclo de vida das inovações. Os primórdios desses estudos ocorreram na 

Alemanha, no século XIX, chegando ao Reino Unido no início do século XX. Entretanto, as 

práticas concernentes a esse tipo de relacionamento adquirem uma personalidade mais definida nos 

Estados Unidos, a partir da década de 1980 (SCHMOCH, 1999; SBRAGIA, 2006; GARNICA; 

FERREIRA-JÚNIOR; FONSECA, 2005; IPIRANGA; FREITAS e PAIVA, 2010). 

 Na América Latina, a realidade foi diferente ao basear seu desenvolvimento na importação 

da tecnologia, a universidade, através da criação de pró-reitorias de extensão, dedicou-se às tarefas 

mais de caráter assistencial e cultural e ao papel preponderante de formação de recursos humanos 

para a absorção de tecnologia estrangeira. No Brasil não foi diferente até a década de 1960 e foi 

com o fim da política de substituição de importações nos anos de 1980 e a criação pelo governo de 

Políticas de Ciência e Tecnologia (C&T) que os pesquisadores brasileiros passaram a despender 

mais atenção ao desenvolvimento tecnológico.  

Conforme Silva (2008), a comunidade acadêmica através do discurso da importância da 

inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico e, consequentemente, social de uma 

nação, conseguiu colocar a debilidade da interação universidade-empresa no Brasil como um dos 

problemas públicos que o governo deveria atuar. Uma das Políticas de Ciência e Tecnologia (PCT) 

criadas com o objetivo de solucionar esse problema público foi a elaboração dos Pólos e Parques de 

Alta Tecnologia (PATs) nos municípios brasileiros que tivessem algum potencial de 

desenvolvimento de alta tecnologia. Os PATs foram escolhidos, nesse primeiro período, como a 

proposta que melhor poderia dar conta do problema público da debilidade da interação entre o 

potencial de C&T brasileiro e seus setores produtivos (Silva, 2008, p.67-68). 

A partir da liberalização de 1990, diversos setores da economia foram expostos à 

competição internacional tornando assim a busca por conhecimento produzido nas universidades 

um dos caminhos possíveis para a aproximação delas e institutos de pesquisa (IPIRANGA; 

FREITAS e PAIVA, 2010).  

O foco do processo de inovação é a introdução de novos produtos, processos ou serviços, 

com o objetivo de alavancar o processo de desenvolvimento econômico e social. Seus resultados 

são elementos importantes para o aumento da competitividade, permitindo a dinamização das 

economias locais e melhor inserção nos mercados. Para isso deve-se ter acesso ao conhecimento, 

ativo essencial na atual fase da economia do conhecimento.  

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
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organização do local de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005, p. 

55). 

Desta forma percebe-se a relevância que a interação Universidade-Empresa tem para uma 

Universidade Empreendedora e para o desenvolvimento da sociedade brasileira na atualidade.  

Proposta 

Fortalecer os canais formais de transferência de tecnologia referidos na literatura como 

emprego temporário de um acadêmico, consórcio de pesquisa, capital minoritário de uma empresa 

spin-off, consultora e assessoria, joint venture de pesquisa, fundo de pesquisa e compra de uma 

licença/patente, que possibilitem a promoção da interação universidade-empresa no âmbito da 

Unifesp.  

Criar o comitê promotor e gestor de fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação da Unifesp, a 

ser composto por colegiado paritário entre os Campi, garantindo a representatividade da 

comunidade, visando à definição da política de Promoção e Apoio à Inovação na Unifesp. 

Criação de um Escritório de Transferência de Tecnologia – ETT para que o NIT possa 

efetuar atividades como viabilização do registro e proteção da propriedade intelectual – PI 

desenvolvida pelos docentes, discentes e funcionários da Unifesp, fomento à industrialização e 

comercialização das tecnologias geradas pela universidade, administração dos ativos de propriedade 

intelectual da instituição, divulgação dos programas e pesquisas desenvolvidas e das oportunidades 

de colaboração entre a Unifesp e o meio empresarial que envolva Propriedade Intelectual, 

intermediação da prestação de serviços tecnológicos, consultoria e treinamento especializados na 

área de propriedade intelectual e negociar parcerias, acordos e contratos de transferência de 

tecnologia.  

Reduzir a burocracia para facilitar a interação Universidade-Empresa (U-E) com a criação 

de um Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) e elaboração e disponibilização de termos 

de referência para as várias formas de interação e contratar pessoal servidor público federal 

capacitado para atuar no apoio a problemas associados ao processo inovador.  

Garantir processo transparente para repartição dos lucros (estabelecida pela Lei da Inovação) 

obtidos através da cooperação U-E poderiam ser apropriados por pesquisadores e pelos 

colaboradores do NIT-Unifesp, tal qual uma premiação por sucesso para manter, atrair e reter a 

mão-de-obra qualificada e a efetuar a intermediação de interesses de ambas as partes. Para isso, é 

necessária uma mudança estrutural da cultura da universidade, em que não só a formação 

acadêmica seja valorizada. Desse modo, é provável que ocorra uma mensuração mais adequada dos 

impactos da interação Unifesp-Empresa e a produção de uma inovação tecnológica realmente 

comercializável no âmbito da universidade.  

Difusão dos programas de apoio à inovação, de todos os níveis de governo, visando o 

fomento da interação Unifesp-Empresas brasileiras, como o Plano Inova Empresa e Inova Talentos. 

Delinear uma estratégia de marketing para o NIT visando conhecer melhor as necessidades 

da empresa na qual se pretende efetuar a transferência tecnológica e interagir com as agências de 

fomento e criar um sistema organizado de captação de recursos externos. 

Promover em todos os Campi a educação empreendedora como atividade relevante para 

formação e qualificação do corpo discente da Unifesp. 
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TESE 19: PROGRAD – Construção de uma política institucional para a formação inicial e 

continuada de professores da Educação Básica e do Ensino Superior.  

 

Resumo: A tese constata a urgência na construção de uma política institucional para a formação 

inicial e continuada de professores da Educação Básica e do Ensino Superior, que forneça diretrizes 

internas para a condução dessa formação seja na graduação, na pós-graduação ou na extensão 

universitária. Propõe como espaço aglutinador desse debate e produtor de diretrizes o Comitê 

Gestor Institucional de Formação de Professores - COMFOR UNIFESP - que congrega 

representação das Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, além de representantes 

docentes de cada Licenciatura da universidade. 

Exposição da Tese: 

Considerando que a formação inicial e continuada de professores mostra-se como uma questão vital 

para a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis sendo também uma prioridade nacional 

expressa: na Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de Professores, Decreto 

Presidencial n.  6.755, de 29 de janeiro de 2009; na instituição de Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica Pública, previstos no 

citado decreto; na criação do Comitê Gestor Nacional de Formação Inicial e Continuada de 

Professores; na instituição, em 2013, do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 

Continuada de Professores da Educação Básica - COMFOR UNIFESP por meio da portaria da 

reitoria n. 33 de setembro de 2013 - e finalmente, nas Metas do Plano Nacional de Educação; 

Considerando que o Plano Nacional de Educação 2014-2024 estabeleceu metas para a formação de 

professores que afeta as universidades federais diretamente pelas demandas que a ela serão 

apresentadas; 

Considerando que a partir de 2007, criamos 6 Cursos de Licenciatura e Licenciaturas integradas aos 

Bacharelados em Filosofia, Licenciatura em Sociologia, Licenciatura em História, e, Pedagogia – 

Licenciatura; em 2009 Curso de Licenciatura em Letras, formando professores de Português-

Literaturas; Português-Inglês; Português-Francês e Português-Espanhol, e, em 2010, o Curso de 

Licenciatura em Ciências, formando professores de Biologia; Física; Química e Matemática; 

Considerando a pouca experiência da UNIFESP na oferta de cursos de Licenciatura e na formação 

continuada de profissionais da educação básica pública;  

Considerando a necessidade de coerência e articulação entre as ações de formação inicial 

(graduação) e continuada de professores (pós-graduação e extensão); 

Considerando a inexistência de uma instância formal específica que trate dessa política e reúna 

representações das unidades, cursos e demais iniciativas de formação presencial ou EaD de 

professores promovidas pela UNIFESP; 

Considerando o esforço de parcela importante dos docentes que atuam nas Licenciaturas da 

UNIFESP  no sentido de construírem um “lugar institucional” para o debate sobre a formação de 

professores; 

Considerando que o COMFOR UNIFESP congrega representações das Pró-Reitorias de Graduação, 

Pós-Graduação, Extensão, além de representações de cada Licenciatura da universidade e que ele 

pode constituir-se nesse espaço,  

Propomos: 

Que o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação 

– COMFOR UNIFESP – tenha ampliada sua missão institucional, aglutinando o debate e 
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produzindo diretrizes institucionais que articulem as ações de formação inicial (Graduação) e 

continuada (Extensão e Pós-Graduação) de professores e profissionais da Educação. 

 

Proponente: Prof. Celia Giglio 

Apoiadores: 

Andre Medina Carone  

Caio Tiago de Faria Ferreira 

Carla Cristina Marquezi  

Celia Maria Benedicto Giglio 

Claudia Lemos Vóvio  

Claudio Bevilaqua 

Daniel Cerqueira Ciasca 

Daniela Schlic Matos  

Denise Moutinho da Silva  

Diego Martin Casado  

Dulcelina Andrade dos Santos de Macedo 

Edna Martins 

Gustavo Lima Molinari Peixoto 

Helena Rosa de Oliveira 

Irasson Cordeiro Lopes 

Irene R Miyake da Rocha 

Jandira dos Reis Santos  

Jane Alessandra Yamaguti de Camargo 

Janes Jorge  

João Aléssio J. Perfeito  

Joel Machado Junior 

José Carlos Gomes da Silva 

Lilian Bispo de Oliveira 

Magno Felix Santana dos Santos  

Margareth Augusta dos Santos 

Maria Angélica Pedra Minhoto 

Marilena Aparecida de Souza Rosalen 

Paulo Sergio da Silva 

Regina Cândida Ellero Gualtieri 

Romilda Fernández Felisbino 

Romildo Frezatti Barreiros 

Rosario S. Genta Lugli 

Sandro Luis da Silva 

Valeria Sperduti 

Verilda Speridião Kluth 
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Tese 01: Pela equidade entre os campi da Unifesp 

 

Resumo 

Considerando a complexidade dos diferentes campi que constituem a Unifesp, seus distintos 

projetos político-pedagógicos e os diferentes momentos de implementação dos mesmos, urge o 

estabelecimento de uma metodologia condizente para a distribuição interna dos recursos, 

estabelecendo a política orçamentária própria desta universidade. Dessa forma, o estabelecimento 

de critérios para a distribuição orçamentária deverá resultar de ampla discussão inter e intra campi, 

de modo a que evidentes iniquidades entre os mesmos sejam discutidas e superadas, permitindo a 

efetiva implementação dos respectivos projetos políticos pedagógicos em sua plenitude. 

Apresentação 

 Os critérios para a distribuição de recursos orçamentários nas universidades federais foram 

estabelecidos por meio do decreto presidencial n. 7.233 de julho de 2010. O referido decreto 

estabelece diretrizes e indicadores de qualidade e produtividade, sendo o seu principal parâmetro o 

chamado “aluno-equivalente”, nas rubricas referentes ao orçamento de custeio e capital, elaborado 

conjuntamente pela Sesu-Mec e Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Andifes). O cálculo do aluno equivalente, inspirado no modelo inglês do Higher 

Education Founding Council for England, de 1998, é composto de quatro indicadores parciais 

relativos à graduação, mestrado stricto sensu, doutorado e residência médica. A título de exemplo, o 

peso dado aos cursos segundo esse cálculo, pode variar entre polos de 4,5 (medicina) e 1 

(psicologia). À matriz Andifes foi agregada pela Unifesp, a partir de 2014, a distribuição dos 

recursos de orçamento e custeio com base no perfil dos gastos de 2013.  

 Considerando a complexidade dos diferentes campi que constituem a Unifesp, seus distintos 

projetos político-pedagógicos e os diferentes momentos de implementação dos mesmos, urge o 

estabelecimento de uma metodologia condizente para a distribuição interna dos recursos, 

estabelecendo a política orçamentária própria desta universidade. Reconhecemos que há 

determinações para além do âmbito da Unifesp na definição dessa situação. No entanto, o 

estabelecimento de critérios para a distribuição orçamentária no interior de nossa universidade, que 

deverá resultar de ampla discussão inter e intra campi, poderá colocar em evidência e lançar bases 

para a superação de iniquidades entre os mesmos, permitindo a efetiva implementação dos 

respectivos projetos políticos pedagógicos. 

 O foco na rediscussão e revisão dos referenciais utilizados para a distribuição orçamentária 

na Unifesp é por nós considerado importante meio para atingir um ponto fundamental na 

constituição de uma universidade autônoma e democrática: a superação das iniquidades atualmente 

presentes entre os campi da Unifesp. É de se esperar que a rediscussão dos parâmetros para futuras 

distribuições do orçamento seja participativa e repercuta e avalie nas disparidades atualmente 

presentes na estrutura, que influencia fortemente as condições de trabalho e distribuição de docentes 

e técnicos entre escolas e cursos desta universidade. A assimetria, hoje danosa a alguns segmentos 

da instituição deve ser superada em favor da equidade e solidariedade entre todos os integrantes da 

Unifesp. 

Apoiadores:

Ana Rojas Acosta 

Andrea Almeida Torres 

Carine savalli redigolo 

Carlos roberto de castro e silva 

Cristiane gonçalves silva 

Eunice nakamura 

Fernando de almeida silveira 

Juarez pereira furtado 

Lia thieme oikawa 

Luiz henrique passador 

Marcelo domingues roman 

Maria angélica tavares de medeiros 
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Maria de fatima ferreira queiroz 

Raiane patricia severino assumpção 

Renata cristina gonçalves dos santos 

Rosilda mendes 

Semiramis martins alvares domene  

Sonia regina nozabielli 

Tania maria ramos de godoi diniz 

Terezinha de fatima rodrigues 

Alexandre barbosa pereira 

Angela aparecida capozzolo 

Anita burth kurka 

Flavia liberman 

Jaquelina maria imbrizi 

Luzia fatima baierl 

Marcia aparecida jacomini 

Maria graciela gonzalez perez de morel 

Sidnei josé casetto 

Virginia junqueira  
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Tese 30: Redistribuição do Orçamento na Unifesp 

 

Resumo:  

Proposta elaborada, a partir das discussões da comissão de orçamento institucional da 

PROPLAN, visando a revisão do fator (peso) que diferencia os cursos na matriz 

Andifes, identificando como deveria ser o gasto, a partir da qualidade da educação oferecida e não 

apenas o número de vagas. 

 

Exposição da tese: 

REDISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO NA UNIFESP 

A educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada é permanentemente 

reivindicada no processo constituição da estrutura e organização da educação brasileira. São 

demandas históricas reafirmadas em diversos espaços e fóruns (como não lembrar do fórum 

nacional em defesa da escola pública liderado pelo saudoso professor Florestan Fernandes). São 

essas ações da sociedade brasileira que compuseram os princípios, organizados na forma de 

direitos, expressos em nossa constituição federal, na lei de diretrizes e bases da educação nacional e 

no recém aprovado plano nacional de educação. 

Há um novo ciclo de expansão de oportunidades em investimentos educacionais e a 

condução da política econômica, com viés ortodoxo (restrição fiscal e aperto monetário), 

condiciona uma visão de gestão pública, preocupada com o controle restrito das finanças e com a 

eficiência do gasto. Uma consequência imediata é a associação das concepções de avaliação aos 

resultados econômicos. 

No caso específico do orçamento do setor educacional a Constituição de 1988 determina a 

seguinte vinculação, regulamentada pela Emenda Constitucional nº.14, de 1996: “Art. 212. A União 

aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”, (BRASIL, 1988). 

É inegável a necessidade social de controle e responsabilidade com o gasto em educação. O 

Ipea mantém, desde o início dos anos 1980, um núcleo de estudos e projetos para aferir indicadores 

de gastos educacionais. Esta metodologia foi incorporada como uma ação do MEC, e desde então 

vem construindo uma série histórica (tabela abaixo). 

O patamar de 10% do PIB, como referência para o gasto com a educação pública, resulta de 

sucessivos movimentos em defesa da educação pública, tendo sido expressado de forma mais 

concreta na Conferência Nacional da Educação de 1997, que resultou no Plano Nacional da 

Educação da Sociedade Brasileira, uma das bases para o nosso plano nacional de educação de 2001. 
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Nosso atual plano nacional de educação (LEI Nº 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014), com 

metas e estratégias para os próximos 10 anos, determina na meta 13 o aumento a qualidade da 

educação superior como um desafio. 

Além disso, sinaliza que esse aumento da qualidade da educação brasileira depende de um 

aumento no investimento na educação e de instrumentos para dar parâmetros aos padrões de 

qualidade desejados: 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) 

ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio. 

Estratégias 

20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da 

educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades; 
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20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação 

educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis 

ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena 

do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

Olhando para o orçamento da nossa universidade UNIFESP, percebemos que o processo de 

distribuição do orçamento entre os campi deve ser aprimorado, objeto e concordância de todos e, 

para isso, precisamos pensar os mecanismos que orientam essa distribuição. 

A comissão de orçamento institucional da pró-reitoria de planejamento (demandada no ato 

de aprovação da distribuição orçamentária, do atual exercício, no CONSU) é composta por diversos 

membros da comunidade universitária (de todos os campi) vem fazendo um esforço para aprimorar 

a distribuição orçamentária, que tem como fonte, atualmente, a matriz Andifes. 

A fórmula ANDIFES que fundamenta a distribuição está baseada em padrão de atendimento 

per capita (número de estudantes) com uma variação, dada por um peso, incorporado à fórmula (um 

estudante das áreas médicas tem um peso 4,5 maior que um estudante das ciências humanas). 

Mas surge a pergunta: quais são as condições necessárias para formar um estudante de 

graduação ou pós-graduação na nossa universidade? 

Os pontos destacados acabaram orientando as discussões na nossa comissão de orçamento e 

ganhou centralidade o fator multiplicador da matriz andifes (o peso de cada área de formação), no 

sentido de ser um elemento importante no diagnóstico da formação, da sua qualidade e do custo 

gerado pelas atividades de ensino na graduação e pós, possivelmente, distinto em cada curso e 

programa, e que determina a fonte orçamentária atual. 

Vejam que na Educação Básica (agora estendido pelo PNE para todos os níveis e 

modalidades de ensino) o custo-aluno-qualidade é uma referência nacional. 

O valor do CAQi é calculado a partir dos insumos essenciais ao desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem que levem gradualmente a uma educação de qualidade, Custo 

Aluno Qualidade inicial (CAQi) (o atual modelo foi desenvolvido pela Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, como referência para a construção da matriz de Padrões Mínimos de Qualidade 

para a Educação Básica Pública no Brasil). 

 

Propostas 

Tentar reconstruir o fator multiplicador (peso) da matriz andifes, a partir da nossa realidade 

da UNIFESP, o que melhoraria o conhecimento sobre as atividades que realizamos e seu custo, com 

isso, melhoraríamos nossas estimativas, gerando maior segurança na discussão sobre a 

redistribuição orçamentária e seus critérios; 

- Fazer um levantamento do custo / aluno de todos os cursos para termos uma ideia de como 

se apresenta o fator de correção no caso da Unifesp (diferença de custos entre os cursos); 

- Utilizar um critério e procedimento que considere a qualidade educativa (um modelo para 

isso é o CAQi, aprovado no PNE para a educação básica e que pode servir de parâmetro inicial; 

- Articular os PDIs de cada campi com a distribuição dos recursos, de forma a conseguir 

gerar cenários de crescimento e desenvolvimento dos cursos. 
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Apoiadores: 

Analy da S.B.C. de Souza 

Andréia R P Meleti 

Anna Cecilia Venturini 

Claudio Benedito Baptista Leite 

Cristiano Raminelli 

Cristina Rossi Nakayama 

Cristina Souza Freire Nordi 

Débora Cristina de Oliveira 

Diogo de Oliveira Silva 

Fábio Alves Pereira 

Flaminio de O. Rangel 

Gislaine Ricci Leonardi 

Heron D. Torres da Silva 

Iara R. A. Pereira Bresolin 

Ileana Rubio 

João Alexandrino 

João Paulo dos Santos Fernandes 

João Valdir Comasseto 

José Ermírio F. de Moraes 

José Plácido 

Juarez P. Furtado 

Juliana dos Santos Oliveira 

Juliana Gardenalli de Freitas 

Karin Argenti Simon 

Larissa Prearo Sanches 

Laura Oliveira Péres Philadelphi 

Leda Lorenzo Montero 

Leonardo J. A. Siqueira 

Luciana Varanda Rizzo 

Luciene A. R. Minarini 

Lucinéia Ceridório 

Mariana de Souza Cruz 

Miriam Uemi 

Mirian Chieko Shinzato 

Monica Marques Telles 

Newton Andreo Filho 

Nilson Antonio de Assuncao 

Nilton Évora do Rosário 

Norberto Sanches Gonçalves 

Paulo R. R. Minarini 

Sergio Stoco 

Tatiane Fernandes da Silva 

Tereza da Silva Martins 

Valéria Equi Brasilio 

Verilda Speridião Kluth 

Vítor Hugo Melo de Almeida 

Wagner Luiz Batista 
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Tese 31: Orçamento Participativo 

 

Resumo:  

Tese que sugere os princípios e parâmetros básicos para implantação do orçamento 

participativo na Unifesp 

Exposição da tese:  

A dificuldade na obtenção de recursos financeiros para financiamento público da educação 

brasileira faz parte da nossa história (a primeira vinculação constitucional de recursos para 

educação foi apresentada na constituição federal de 1934). 

O esforço em torno da educação de qualidade, da busca pela autonomia universitária e pela 

democratização do acesso e permanência no ensino superior se completa na ação política de 

reivindicar o dever constitucional da união de financiar seu sistema de ensino. A reitoria e a equipe 

de gestão tem feito um trabalho incessante de articulação com os prefeitos, representantes políticos 

e autoridades para garantir que o orçamento seja o adequado para o financiamento de nossas 

atividades, mas devemos mobilizar todos os campi na criação de ações em atenção a esse objetivo, 

reconhecendo a dificuldade de discutir a distribuição de um orçamento que é absolutamente 

insuficiente. 

Um importante instrumento para esse debate sobre os recursos orçamentários e que pode 

gerar mudanças efetivas na organização e na gestão dos recursos financeiros da universidade é o 

orçamento participativo. 

O orçamento participativo surgiu na década de 1980 com a perspectiva de implantação de 

uma gestão democrática e participativa, em alguns municípios brasileiros, e tem como fundamento 

a decisão coletiva sobre prioridades de gastos dentro de uma visão de planejamento. 

Além dos benefícios de participação e cidadania da iniciativa, já que cada membro da 

comunidade se sente responsável pela orientação, decisão e acompanhamento das diretrizes 

orçamentárias, permite um reforço na necessidade de melhor gestão dos recursos, pois dá 

visibilidade a cada ação que é desenvolvida na universidade. Essa iniciativa poderia, ainda, acelerar 

o processo de descentralização do orçamento, permitindo a reitoria não precisar mais constituir 

fundos para cobertura de emergências nos campi, já que cada unidade acadêmica/administrativa 

(departamentos, setores, divisões...) deveria se responsabilizar por montar suas reuniões de 

planejamento e deliberação quanto ao controle e destinação dos recursos que financiam suas 

atividades. 

Propostas:  

Para implantar o orçamento participativo nos campi a primeira iniciativa deve ser a 

reorganização dos centros de custos (já em andamento na universidade) dando visibilidade a cada 

unidade de planejamento e gestão. Em seguida, devem-se estabelecer recursos iniciais para 

constituir os fundos do orçamento participativo, já que o custeio e o capital já comprometidos com 

necessidades prioritárias e coletivas tem destinação comprometida. Uma opção interessante para 

isso é aproveitar a decisão de esforços com metas orçamentárias que estabelecemos para esse ano 

(economia de custeio) para que sejam redirecionadas para o orçamento participativo, de forma que 

já possamos criar um fundo que permita dar início a plenárias para discussão de demandas e 

prioridades nos campi. Além de melhorar a gestão (bater metas de economia de custeio e revisar 

gastos na busca de maior eficiência) se teria a oportunidade de discutir ações estratégicas, 

integradas e institucionais para definir fontes e gastos (o que gera uma completa revisão do que 

continuará financiado pelo orçamento da universidade, que tem como fonte o MEC, e o que poderá 
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ser redirecionado para outras fontes). Ainda nesse sentido, podemos destinar também para o fundo 

de orçamento participativo as receitas extra orçamentárias geradas a partir de diversas atividades 

(cursos, convênios, fornecimentos etc.). 

 

Apoiadores:  

Ana Luisa Vietti Bitencourt 

André Vieira da Cunha 

Andréia R P Meleti 

Anna Cecília Venturini 

Bárbara Cristina Alves Nunes 

Carlos Alberto Bello e  Silva 

Carlos Eduardo Ribeiro 

Cesar Rogerio Cardoso 

Cibele Bragagnolo 

Classius Ferreira da Silva 

Claudio Benedito Baptista Leite 

Cristiano F. Schwertner 

Cristina Maria Pedroso 

Cristina Rossi Nakayama 

Cristina Souza Freire Nordi 

Daniela Gonçales Rando 

Danilo Macedo Rocha 

Débora Cristina de Oliveira 

Débora Fernanda Roggiero 

Ed Wilson Lemos Rodrigues 

Fabiana Perrechil Bonsanto 

Fábio Alves Pereira 

Felipe Mancini 

Fernando A. Oliveira 

Flávia Patrício Pinto 

Francisco Antonio de Castro Lacaz 

Gislaine Ricci Leonardi 

Guilherme Brockington 

Gustavo F Camargo Fonseca 

Igor T. Lazzarotto Bresolin 

Ileana Rubio 

Izabel Patrícia Meister 

Ji il Kin 

João Carlos Alves Duarte 

Jones Erni Schmitz 

Juliana Gardenalli de Freitas 

Karina Bortoluci 

Lavinia Oliveira 

Leonardo J. A. Siqueira 

Luciana Caperuto 

Luciano Caseli 

Luciano Gamez 

Márcia Jacomini 

Maria Beatriz Rossi Caruzo 

Maria T de M V Nogueira 

Marilena Souza Rosalen 

Miriam Uemi 

Mirian Chieko Shinzato 

Newton Andreo Filho 

Nilton Évora do Rosário 

Paula Midori Castelo Ferrua 

Rafael Augusto M. Silva 

Reinaldo M. Lima Braga 

Renato Barboza 

Richardt Gama Landgraf 

Romilda Fernández Felisbino 

Sarah Arruda 

Sergio Stoco 

Solange Aparecida Nappo  

Tereza da Silva Martins 

Thiago Graça da Silveira 

Wagner Luiz Batista 
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Tese 3: Universidade Cidadã para a Sociedade 

 

Artigo 1- A Unifesp é uma Universidade Pública, identificada como centro de criação, transmissão 

e difusão do saber, da cultura, e da ciência, através da articulação indissociável do ensino, pesquisa 

e da extensão, integra a vida da sociedade, com os seguintes afins. 

I-Formação humana, cultural, cientifica e técnica. 

II- Contribuir para o desenvolvimento do ensino público infantil, fundamental  e médio de 

excelência. Criar fórum onde as escolas apresentam suas necessidades e a universidade o que tem a 

oferecer. 

III- Compartilhar seus conhecimentos com outros hospitais públicos e centro de saúdes, para a 

formação, atualização e capacitação dos seus profissionais para juntos oferecer a população uma 

saúde de qualidade. 

IV- fomentar o intercambio profissional, culturais, científicos e técnicos. 

VI - Ações voltadas para compreender, interpretar, preservar, reforçar, fomentar e divulgar a cultura 

nacional e regional. 

VII – Ações para romper com as desigualdades sociais, superar a alienação individual e coletiva da 

sociedade. 

VIII - Direcionar suas atividades de pesquisa, ensino e extensão para erradicar, a pobreza, a 

intolerância, a violência, o analfabetismo, a fome, a degradação do meio ambiente, as enfermidades. 

IX - Criar fórum de discussão com as escolas públicas em prol excelência do ensino infantil, 

fundamental e médio, com a finalidade da Universidade apresentar o que pode oferecer e as escolas 

quais são suas necessidades. 

X - Proporcionar a sociedade, aulas de: ética, justiça, sabedoria, humanismo, temperança, 

progresso, cidadania, Política, etc.  

Justificativa 

Baseada no artigo 207 da constituição. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

1-Manter um banco de dados dos de TAE, alunos e docentes com deficiência e quais locais de 

atuação! 

Justificativa 

Justificativa: A Unifesp não tem esse diagnóstico de TAE, docentes e alunos com deficiências 

temporárias ou definitivas, e onde eles atuam. 

A instituição de pose desses conhecimentos poderá traçar políticas de como melhor e oferecer uma 

estrutura de atuação, acomodações e locomoção.   

Fortalecer o Núcleo de Acessibilidade na Unifesp junto com as outras Pró- Reitorias 

2-Criar banco de dados de talentos com seus respectivos endereços (ex. Libras e outras línguas) de 

acesso a todos. 
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Justificativa: É comum na rotina profissional na instituição precisamos de um servidor capacitado 

para lidar com uma situação especifica e não conseguimos de imediato localizá-lo. Ex. paciente, 

aluno, visitante que precisa de um intérprete. 

3- Facilitar a locação dos TAE de acordo com as necessidades da instituição, mas que satisfaça 

também a expectativa dos servidores capacitados. 

Justificativa: Com a criação da política na Unifesp de alinhar a necessidade da instituição com a 

expectativa dos servidores Ex: Uma enfermeira que gosto de trabalhar na Pediatria, e a instituição a 

coloca para trabalhar na geriatria. 

Quando o trabalhador desempenhar suas funções que esta capacitada e gosta, a instituição ganha um 

trabalhador mais motivado. 

4-Proporcionar e facilitar a participação dos servidores em formação política, de mulheres e 

homens. 

Justificativa: Proporcionar conhecimento da situação política e social do Brasil. Levando em conta 

que há pouca participação dos brasileiros nas questões sociais, políticas e de cidadania. 

Segundo o cientista político da Escola de Sociologia e Política de São Paulo (ESPSP) Professor Dr. 

Humberto Dantas, cidadania é um tema que deveria estar presente numa matéria específica que 

tratasse do assunto ou uma disciplina que sirva à democracia com tópicos de políticos. (Há anos a 

Inglaterra inseriu em seu currículo pedagógico uma disciplina para o letramento político (policial 

literacy). 

5- Criar ações e investir no lazer, cultura, educação, Esporte e Saúde para os servidores. 

Lazer: Oferecer espaços com e vários equipamento de exercícios físicos para servidores TAE, 

alunos, docentes e comunidade. Ex. o que é implantado nos parques públicos 

I- Cultura- Buscar forma de desconto para servidores terem acesso mais barato em cinemas, teatros, 

parques e clubes. 

II- Criar um departamento desportivo para incentivar esportes como: futebol, voleibol, etc., 

masculino e feminino.  

Justificativa: Há vários benefícios com a implantação de políticas acima citadas: 

Pesquisas já comprovaram que atividades físicas, refletem diretamente na qualidade de vida dos 

trabalhadores, portanto, fundamental para a produtividade individualidade, motivação para o 

trabalho, adaptabilidade às mudanças, criatividade e vontade de inovar.  

III- Saúde: Ampliação do Núcleo de Atendimento ao Servidor e Funcionário (NASF): vagas de 

exames e consulta reservado em todas as especialidades para servidores TAE, Manter o plantão de 

24h do NASF, aumento do número de vagas no Oftalmo, manter o atendimento ao aposentado e 

pensionista. Aumentar o quadro de psicólogos para atendimento adulto e infantil. 

Criação de equipes multidisciplinares com: psicólogo, assistente social, enfermeiros e outros para 

acompanhar e dá suporte aos servidores TAE afastados por doença. 

 

Vagas Remanescentes da Unifesp 

Artigos 42 a 58 do Regimento da Pró Reitoria de Graduação da Unifesp 

Parágrafo único. O processo seletivo de reingresso ocorrerá por decisão da Pró-Reitoria de 

Graduação. 



 

54 
 

As vagas remanescentes de graduação são resultado de evasões, em geral, após o primeiro ano de 

curso, ou de alunos que não fizeram re-matrícula no ano, transferência, desligamento, abandono e 

óbito. 

Proposta de aproveitar vagas remanescentes da Unifesp- Direcionar as vagas remanescentes 

conforme o artigo 42 a 58 do Regimento do Pró Reitoria de Graduação. Direcionar as inscrições 

dessas vagas para os servidores públicos estudantes da Unifesp cursa uma graduação na 

Universidade pública ou particular. 

Justificativa: Há sempre uma dificuldade para as universidades públicas conseguiram preencherem 

todas as vagas disponíveis no quadro acadêmico. Quase metade (49%) das vagas abertas em 

processos seletivos das universidades, centros universitários e faculdades não são ocupados no 

Brasil. O número de cadeiras ociosas ainda cresce no decorrer da graduação, segundo dados do 

MEC, alunos que ingressam na graduação, apenas 53% obtêm o diploma. 

 

Apoiadores: 

Adolfo Schnoeller Junior 

Ana Carla Teixeira 

Aparecida Paula de Oleira 

Camila Fanelli 

Cecilia Fernandes 

Claudia Maria G. Bentubo 

Evanete Maria Nunes  

Geni da Conceição Ferreira  

Gerson Abreu Pires Junior 

Gildemário S. Santos 

Giovana P. Barreto 

Gislene Rodrigues 

Ivete Rodrigues M. e Silva 

João Rodrigues Gonçalves 

Judieth Isquierdo 

Karina Batista de Araujo 

Letícia Enrique Pereira 

Lucelia Aparecida T.heodoro 

Lucia Maria Rocco Palhares Ferreira 

Marcio Cândido Guimarães 

Maria Dolores dos Santos 

Maria Lucia de Siqueira Leite 

Marta S. G. Texeira Vallares 

Neuza Gomes Bregalante 

Paula Cristina Ribeiro 

Paulo Henrique Rodrigues 

Priscila Castro F. Bonavita 

Rosa Candido Fernandes 

Sivia Barbosa 

Sonia de Medeiros 

Vera Lucia Teixeira 
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Tese 4: Proposta para tornar mais isonômica a representatividade das categorias  na 

composição do Conselho Universitário  

 

Resumo 

A gestão democrática da educação está prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. As universidades têm autonomia para decidir, respeitados os percentuais 

constantes em lei, a forma de escolha dos membros dos conselhos deliberativos, de maneira a 

contemplar a representação de todas as categorias da comunidade acadêmica: docentes, técnicos em 

educação e discentes. Analisando a composição atual do Conselho Superior (gestão 2013-2015) 

nota-se que a distribuição das vagas eletivas não contempla de maneira isonômica todas as 

categorias em todos os campi, reflexo das normas constantes no Estatuto e Regimento Geral. Esta 

tese propõe uma forma de distribuição das vagas eletivas para o Conselho Superior da universidade 

de forma tornar a representação mais isonômica e democrática. 

 

Exposição da Tese 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que prevê a gestão democrática do ensino 

público, tem aumentado a participação nos processos decisórios da sociedade civil, que até então 

ficava à margem das decisões políticas. Diversos são os meios criados de consulta à sociedade: 

plebiscito, referendo, participação em conselhos gestores, audiências públicas, entre outros. 

A gestão da universidade é realizada através da democracia representativa, que é a maneira da 

população participar elegendo o candidato que mais se aproxima de suas ideias e interesses.  

Nas universidades federais todas as categorias da comunidade acadêmica (docentes, técnicos 

administrativos e discentes) tem representação nos conselhos deliberativos: no Conselho Superior; 

nos conselhos centrais; e nas congregações dos campi, através de membros escolhidos em amplo 

processo eleitoral. Além disso, todas as categorias participam do processo de escolha de seus 

dirigentes: Reitor e Diretor de campus. 

Essa representação não é paritária. Os docentes ocupam 70% das cadeiras dos conselhos, enquanto 

os técnicos administrativos e os estudantes dividem os outros 30%. Essa distribuição, embasada no 

inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, que estabelece a gestão democrática do ensino 

público como um dos princípios base do ensino, está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional que estabelece em seu artigo 56: 

As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 

princípio da gestão democrática, assegurada a existência de 

órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os 

segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 

setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e 

comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e 

modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha 

de dirigentes. 

Além da escolha dos representantes nos conselhos, também se aplica o mesmo peso na contagem 

dos votos nos processos eleitorais para escolha do Reitor e do Diretor Campus. Ou seja, os alunos e 

técnicos administrativos em educação, embora tenham participação garantida em todas as formas de 

escolhas representativas, tem um peso menor de participação em relação aos docentes. 
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Democracia Representativa na Unifesp – composição do CONSU 

Analisando a composição do Conselho Deliberativo Superior da Unifesp, o CONSU, Gestão 2013-

2015, verifica-se que é composto por 73 membros, onde: 49 vagas são ocupadas pelos 

representantes docentes, 4 por alunos de pós-graduação, 7 por alunos graduação, 11 pelos técnicos-

administrativos em educação e 2 por representantes da sociedade civil. Excluindo-se as 18 vagas 

correspondentes aos cargos de Reitor, Vice-reitor, Pró-Reitores e Diretores de Campus e Unidades 

Universitárias, que têm representação garantida no conselho e as 2 da sociedade civil, restam, 

portanto, 55 vagas eletivas. Dessas vagas, 33 são para as categorias docentes (16 titulares, 10 

associados e 7 adjuntos) e, analisando a origem das vagas da atual gestão verifica-se uma grande 

desproporção na distribuição entre os campi: o Campus São Paulo, que ocupa todas as cadeiras de 

professor titular (16), professor associado (10) e discentes  de pós graduação (4), além de 1 cadeira 

para professor adjunto, 2 cadeiras ocupadas por alunos da graduação e 6 para a categoria dos 

técnicos administrativos, ocupando no total 39 cadeiras, o que representa 70,91% das vagas 

eletivas. 

Os demais campi estão distribuídos na seguinte ordem: Guarulhos 10,91% (6 vagas – 2 doc, 2 grad 

e 2 tae),  Diadema 9,10% (5 vagas – 2 doc, 1 grad, 2 tae), Baixada Santista 3,63% (2 vagas – 1 doc 

e 1 grad), São José dos Campos 3,63% (1 doc, 1 tae) e Osasco 1,82% (1 grad).
1
 

Essa análise permite destacar alguns aspectos: 1. O campus São Paulo que possui 1529 alunos de 

graduação matriculados em 2014 ocupa 39 cadeiras do Conselho Universitário, enquanto o campus 

Osasco, que recebeu 1192 matrículas nesse mesmo ano, ocupa apenas 1 cadeira, sem nenhuma 

representação docente ou de técnico-administrativo; 2. O campus Guarulhos que possui o maior 

número de alunos matriculados na graduação (3024), o dobro do campus São Paulo, ocupa 6 

cadeiras do conselho, 3. Não há representação mínima garantida por categoria como se observa nos 

casos de Baixada Santista (0 vagas tae), São José dos Campos (0 vagas grad) e Osasco (0 vagas 

para doc e tae). 

O regramento constante do parágrafo 1º do Artigo 8º do Estatuto e Artigo 274 do Regimento Geral 

direcionam, ainda que indiretamente, a maioria das vagas para o Campus São Paulo, que possui a 

grande maioria de professores titulares e técnicos administrativos em educação. 

Nessa realidade, fica evidente que a gestão democrática, embora seja produto de um processo 

representativo legítimo, não contempla de forma isonômica todas as categorias, em todos os campi 

da universidade, a exemplo do que se vê nos campi Baixada Santista, São José dos Campos e 

Osasco, que não tem representação em todas as categorias, e do campus Guarulhos onde apenas 2 

membros discentes representam 3024 alunos. 

   

Propostas 

1. Considerar a representação docente no conselho universitário sem distinção de categorias (titular, 

associado e adjunto) da mesma forma como ocorre com os técnicos administrativos em educação, 

desconcentrando a representação docente do campus São Paulo e ampliando a possibilidade de 

participação de docentes de todos os campi isonomicamente. 

Sugestão de redação - Alterar o § 1º do Artigo 8º do Estatuto, onde consta: “A representação 

docentes será equivalente ao dobro da soma dos representantes discriminados nos incisos I a V dste 

artigo e será composta por 50% (cinquenta por cento) de Professores Titulares, 30% (trinta po 

cento) de Professores Associados e 20% (vinte po cento) de Professores Adjuntos, todos eleitos, 

respectivamente, por seus pares” para constar “A representação docente será equivalente ao 

dobro da soma dos representantes discriminados nos incisos I a V deste artigo” 
                                                           
1
 doc = docente adjunto,  grad = aluno de graduação e tae = técnico administrativo em educação 
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2. Possibilitar a eleição de um membro menos votado, mas que permita uma representação mínima 

de todas as categorias (docentes, técnicos administrativos em educação e discentes) em todos os 

campi. 

Sugestão de redação - Alterar o Artigo 274 do Regimento Geral, onde consta “ Serão considerados 

eleitos os candidatos com maior número de votos”  para constar: “Serão considerados eleitos os 

candidatos com maior número de votos, garantida a representação mínima de cada categoria 

por campus”. 

 

Proponente:  

Flávia Patricia Pinto 

Apoiadores: 

Andréia Reis P. Meleti 

Anibal Mari 

Bárbara Berbert Baer Viana 

Carla Cristina Marquezi 

Celia Cristina Franco de Godoy 

Cláudia Naomi Abe 

Claudio Gomes Salles 

Cristiane Gonçalves da Silva 

CrysthianGrayce Raviani 

Daniel Chiquineli Patini 

Daniel Silva de Oliveira 

Eduardo Maloouf 

Fabiane Claudia da Silva 

Fabrício Rocha da Silva 

Georgia Mansour 

Heloisa Maria Molgara 

Hernani Augusto dos Santos 

Jaqueline Priscila da Silva Souza 

Jane Mary Albinati Malaguti 

José Antonio Burato 

José Luiz Ribeiro Guerra 

Lilian Bispo de Oliveira 

Marcelo Augusto Leonardeli 

Marcelo Rodrigues Ulliana 

Marília Barbosa 

Pamela Ishiki 

Paulo de Tarso Perez 

Renato Conte de Carvalho 

Rodrigo Turini Catta Preta 

Rosa Malena Bergamo Sotero 

Sidinéia Macedo Pereira 

Simone Aparecida Gonçalves Ramos 

Susi Lena Gobbo 

Varner Timoteo 

Wander Roberto Rizatelo 
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Tese 5: Proposta para Modificação no Art. 250 do Regimento Geral da Unifesp 

 

Artigo vigente  

Art. 250 Os candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor 

Acadêmicos de Campus e Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária, ocupantes de 

cargo docente, em atividade e pertencentes ao quadro permanente da Unifesp, deverão ser 

Professores Titulares, ou Professores Associados portadores do título de Livre-Docente, 

ressalvado o disposto no parágrafo 4
o
 do artigo 50 do Estatuto. 

Proposta para modificação do artigo 

Art. 250 Os candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor 

Acadêmicos de Campus e Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária, deverão ser 

ocupantes de cargo docente ou técnico administrativo em educação, em atividade e 

pertencentes ao quadro permanente da Unifesp. 

Justificativa 

Os títulos acadêmicos são necessários para a progressão acadêmica, mas não trazem 

qualificação para o exercício das atividades de gestão universitária. Entende-se que a consulta 

à comunidade e/ou processo eleitoral é capaz de garantir a qualidade do eleito(a). Assim, 

valoriza-se o quadro permanente de trabalhadores da UNIFESP assegurando a todos(as) o 

direito à candidatura. 

Apoiadores: 

Adilson Alves Senne 

Albanett Barreto Nestor 

Aline Lúcia de R. Gomes 

Ana Cristina Passarella Brêtas 

Ana Lúcia Horta 

Anacleta Rodrigues Lima 

Anderson da Silva Rosa 

Andrea Medeiros Rosa  

Anna Carolina M. Silva 

Antonio Carlos Marques 

Bianca Oliveira de Melo 

Carlos Eduardo Azarias 

Claudio Henrique Fischer  

Claudio Ribeiro  

Cleverson Leal Silva 

Diego Armando F. Ribeirinho 

Eliana Campos Leite Saparolli 

Elvis Campanhari  

Francisco Brandao  

Gerson Abreu Pires Junior 

Iara L. da Silva Georgeto 

José Roberto da Silva Brêtas 

Juliana Barros Becker  

Karina Aparecida Lopes da Costa  

Kelly A. Fonseca  

Luis Alberto R. Mira  

Marcello de Almeida 

Mariá C. Carvalho  

Maria Goreti da Silva Cruz 

Marilene Paulino  

Marcelo C. Conceição  

Mary Lopes  

Milena C.M. Sant'anna  

Mirian Regina Macieira 

Mônica Antar Gamba 

Mylla Calefi 

Neide S. Fogolin  

Odete de Oliveira Monteiro 

Pabro A. G. Gonzalez 

Rita de Cássia F. Oliveira 

Salete Aparecida Rodrigues  

Shirlei Pereira Chung   

Tânia Maria Selvino Roberto 

Valéria Ap. de Oliveira Silva 

Vanessa Muniz Calhabeu 

Viviane R. de Paula 

Magali C. F. Reichat 

Elisabete F. P . Soares Moraes 

Suzete Maria Fustinoni 

Ana Paula do Nascimento 
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Tese 6: Proposta para Modificação no Art. 291 do Regimento Geral da Unifesp  

 

Artigo vigente  

Art. 291 As reuniões dos Conselhos e Congregações não serão públicas, e a elas somente 

poderão ter acesso seus membros e pessoas convidadas pelo Presidente dos respectivos 

colegiados. 

§ 1
o
 As reuniões dos Conselhos e Congregações terão o quórum definido de acordo com as 

normas do CONSU dispostas no caput e parágrafo 1
o
 do artigo 10 do Estatuto. 

§ 2
o
 Os Conselhos poderão, a seu critério, permitir a gravação e transmissão das sessões pela 

Intranet. 

§ 3
o
 As sessões solenes dos Conselhos serão públicas. 

Proposta para modificação do artigo 

Art. 291 As reuniões dos Conselhos e Congregações serão públicas, e a elas somente poderão 

ter direito a voto e voz seus membros: representantes eleitos dos diferentes segmentos e 

respectivos gestores de cada colegiado conforme previsto no Estatuto. 

§ 1
o
 As reuniões dos Conselhos e Congregações terão o quórum definido de acordo com as 

normas do CONSU dispostas no caput e parágrafo 1
o
 do artigo 10 do Estatuto. 

§ 2
o
 Poderão frequentar as reuniões dos Conselhos e Congregações, na qualidade de ouvinte, 

servidores em atividade, pertencentes ao quadro permanente da Unifesp e estudantes 

matriculados nos cursos de graduação, residência ou pós-graduação stricto sensu. O número 

de ouvintes nas reuniões não deve ultrapassar 25% da composição prevista para cada 

Conselho e Congregação. 

§ 3
o
 As reuniões dos Conselhos e Congregações deverão ser gravadas e sempre que possível 

suas sessões transmitidas pela Intranet. 

§ 4
o
 As sessões solenes das Congregações e dos Conselhos não terão percentual para 

participação de ouvintes. 

Justificativa 

               A inclusão de ouvintes nas reuniões dos Conselhos e Congregações amplia e 

estimula a participação de estudantes e servidores da Unifesp nos seus colegiados. Possibilita 

maior proximidade com os representantes eleitos qualificando as representações. 

 

Apoiadores 

Adilson Alves Senne 

Adriana Gleice de A. Santos 

Ana Cristina Passarella Brêtas 

Ana Cristina Abrão 

Ana Lúcia Horta 

Anacleta Rodrigues Lima 

Anderson da Silva Rosa 

Andrea Medeiros Rosa  

Anna Carolina M. Silva 

Carlos Eduardo Azarias 

Claudio Henrique Fischer  

Claudio Ribeiro  

Cleverson Leal Silva 

Dayana Souza Fran 

Edson Barbosa da Rocha 

Eliana Campos Leite Saparolli 

Elisabeth Niglio de Figueiredo 

Elvis Campanhari  

Francisco Brandao  

Gerson Abreu Pires Junior 

Iara L. da Silva Georgeto 

João Fernando Marcolan 
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José Roberto da Silva Brêtas 

Juliana Barros Becker   

Karina Aparecida Lopes da Costa  

Kelly A. Fonseca  

Luis Alberto R. Mira  

Marcello de Almeida 

Mariá C. Carvalho  

Mariáh Tomi Silva 

Maria Goreti da Silva Cruz 

Marilene Paulino  

Marcelo C. Conceição  

Mariana Akemi de Souza 

Mary Lopes  

Milena C.M. Sant'anna  

Mirian Regina Macieira 

Mônica Antar Gamba 

Neide S. Fogolin  

Odete de Oliveira Monteiro 

Rita de Cássia F. Oliveira 

Salete Aparecida Rodrigues  

Shirlei Pereira Chung   

Tânia Maria Selvino Roberto 

Thamires de Oliveira Rocha 

Vanessa Muniz Calhabeu 

Viviane R. de Paula 

Wanda Cristina Swicki 

Magali C. F. Reichat 

Elisabete F. P . Soares Moraes 

Suzete Maria Fustinoni 

Ana Paula do Nascimento 
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Tese 7: A descentralização acadêmico-administrativo como direito das Unidades 

Universitárias do Campus São Paulo 

 

De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de São Paulo, no item relacionado às 

Diretorias dos Campi, a Diretoria do Campus São Paulo tem a tarefa precípua de cuidar do espaço 

físico, da segurança patrimonial e pessoal, promover a sustentabilidade ambiental do Campus, 

orientando, fazendo obedecer as regras e procedimentos legais, com a criação / manutenção de um 

plano de obras e reformas para manutenção predial, a fim de garantir acessos adequados e 

acessibilidade, bem como a ergonomia dos espaços destinados às práticas pedagógicas / pesquisa e 

os destinados às funções administrativas, o que inclui, entre outros, uma boa acústica nos espaços, 

higienização, uma ventilação salutar, iluminação adequada a cada atividade desenvolvida, e ainda, 

regular sobre a ocupação de bens imóveis próprios e alugados, bem como avaliar para aceite e 

indicar procedimentos legais para recebimento de imóveis doados. 

Para a realização de tais ações, a Diretoria do Campus mantém uma equipe composta pelo Diretor 

Administrativo, que conta com apoio de coordenadores e chefes; juntos, estes elaboram: 

- a proposta orçamentária do Campus, visando atender às necessidades e gerenciar as 

Unidades Universitárias; 

- o planejamento plurianual do Campus, para o qual necessitam da anuência do Conselho de 

Campus e aprovação da Reitoria. 

A Diretoria do Campus, em relação ao planejamento plurianual, pode definir a prioridade e 

celeridade da disponibilização dos recursos financeiros destinados ao Campus, por meio do 

Ordenador de Despesas. 

Em relação às atividades de cunho administrativo exclusivo, a Diretoria do Campus São Paulo deve 

ainda promover o entrosamento das atividades administrativas comuns de interesse das Unidades 

Universitárias, otimizando assim a integração e economia de recursos físicos, financeiros e de 

pessoas. 

Por vezes, ocorrem sobreposições de ação entre a Diretoria do Campus e as Unidades 

Universitárias, em que a Diretoria exerce o papel, cumpre a responsabilidade que é de inteira 

responsabilidade de uma Unidade Universitária, o que causa confusão e conflito nas já bem 

definidas responsabilidades de cada um dos atores no contexto da UNIFESP. 

Neste passo, fica a cargo das Unidades Universitárias a responsabilidade de formar novos 

profissionais, de realizar pesquisas científicas em busca de soluções para problemas e agravos que 

acometem a população, de oferecer prestação de serviços à comunidade por meio de programas e 

projetos sociais, e a realização de cursos destinados à comunidade para disseminação de 

conhecimento, e ainda firmar parcerias com outras instituições para intercâmbio de alunos e 

pesquisadores.  

As ações designadas às Unidades Universitárias precisam ser desenvolvidas com o maior esmero 

possível. Para garantir a qualidade e aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas: devem 

promover também avaliações periódicas dos seus diversos Departamentos, com indicadores bem 

definidos para identificar e corrigir eventuais distorções / falhas, bem como facilitar a divulgação 

das boas práticas. 

Eventualmente uma atividade de uma Unidade Universitária não é realizada por problemas 

estruturais ou de recurso. Há a possibilidade da Unidade Universitária estar limitada a apenas 

poucas opções para a Graduação, para a Pesquisa ou ainda para a Extensão; a limitação está ligada à 

inexistência de recursos financeiros para subsidiar a divulgação de conhecimento, realizada por 
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meio da participação de alunos e professores em importantes eventos tanto nacionais como 

internacionais. 

O Departamento é hoje a Unidade Acadêmica reconhecida pelo Ministério da Educação. Este é 

composto por várias disciplinas que contemplam várias áreas do conhecimento para o ensino, 

assistência e pesquisa. 

A estrutura administrativa de um departamento é extremamente importante e fortemente vinculada à 

academia. Assim sendo, entende-se que os recursos econômicos, controle de vagas, assim como as 

indicações das Funções Gratificadas (FGs) e dos Cargos de Direção (CDs) devem ser da alçada da 

Diretoria das Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem, cabendo ao Campus o 

exercício de uma função por demais importante: a de manter a infraestrutura, à semelhança de uma 

Prefeitura. Há a necessidade de fazer a troca das práticas atualmente empregadas que fragmentam a 

academia, e fazem parte do regulamento da Unifesp. 

A experiência acumuladas nos últimos 4 anos demonstrou a inviabilidade da administração 

financeira / econômica, referente aos departamentos estarem vinculados à diretoria do Campus. 

Desta feita, nesta tese, conclui-se que para o bom desenvolvimento da academia e para que possa 

cumprir seus compromissos acadêmicos, assistenciais e de pesquisa, há a necessidade da separação 

das funções acadêmico-administrativas dos departamentos, inclusive no que diz respeito aos FGs e 

CDs sobre a tutela da Diretoria das Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem, 

incluindo aí a distribuição de vagas aos seus diversos departamentos. 

 

Apoiadores 

Antônio Carlos Campanini Zechinatti  

Antonio Carlos Lopes  

Beatriz Cândida Barbosa  

Carlos Alberto Monni  

Celso Luiz de Oliveira  

Chrystine Satie Omori  

Cleverson Leal Silva  

Ederson da Costa Gonçalves 

Elenice de Oliveira  

Elisabete de Lima Vasconcellos Mourão 

Feliciano Benedito Aparecido Adolpho  

Flávio Brigante  

Frederico Molina Cohrs  

Genilda Silvestre Silva  

Gerson Perez Martins  

Janete Alves Pacheco  

Jerônimo Gerolin 

Júlio César Franco  

Luciana Chiaradia Mascaro  

Luciana Galves Crivela Furquim  

Luís Garcia Alonso 

Maria das Dores Almeida  

Maria do Carmo Alferes  

Maria Teresa de Seixas Silva  

Maria Tereza Migliano Lopes 

Pedro Gomes Luna Filho  

Ricardo Artigiani Neto  

Sandra Regina Borges Pires de Camargo 

Sandra Regina Borges Pires de Camargo  

Silvia Cristina Borragini Abuchaim  

Tatiane Franceschini  

Valdice Pereira do Santos Ribeiro  

Virgínia Santos Silva  

Wagner Gonçalves de Lima  
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Tese 8: Uma nova concepção de Hospital Universitário 

 

O Hospital São Paulo (HSP) é o Hospital Universitário (HU) da Unifesp, e desde sua criação 

desempenhou um importante trabalho de assistência à saúde da população e de formação de 

profissionais de saúde para o País, integrando o Sistema Público de Saúde do nosso País. O HU da 

Unifesp é um hospital privado, mantido pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM), que presta, preferencialmente, serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). Tal 

situação pode ser explicada pela própria constituição da Escola Paulista de Medicina (EPM).  

 No seu o processo de federalização, ocorrido em 1956 pela Lei 2712, houve a incorporação pelo 

ente federal dos bens imóveis da EPM, incluindo o prédio da administração, com exceção do 

imóvel do Hospital.  Assim, o HSP, que era mantido pela SPDM, permaneceu privado. A Lei que 

federalizou a Escola atribuiu à SPDM a obrigação de assegurar o uso de suas unidades de 

internação e ambulatoriais, como ainda, de toda estrutura do HSP no desenvolvimento das 

atividades de ensino praticadas para a formação de médicos e enfermeiros.  A EPM constituiu-se, 

assim, numa autarquia federal de ensino superior e o HSP passou a ser gerido pela SPDM, entidade 

privada sem fins lucrativos e proprietária do HSP.  

Em 1994, a EPM transforma-se na Unifesp, e em 2008, por uma Portaria Interministerial 

(3.195/2008 do Ministério da Educação e Ministério da Saúde – MEC-MS) o HSP da SPDM é 

credenciado como um hospital de ensino, reforçando o vínculo com a EPM. Em 2009, é firmado um 

convênio de cooperação entre as duas instituições para regulamentar a gestão compartilhada entre 

as partes pública (EPM) e a privada (SPDM). Este estabeleceu diretrizes permitindo as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, aumentando a complexa interação entre SPDM/HSP e Unifesp 

(HSP-HU). Além dessas atividades, a Portaria Interministerial definiu que o hospital de ensino da 

UNIFESP deve prestar assistência à saúde da população em consonância com o SUS. 

O convênio estabeleceu, ainda, que a gestão do HU fosse realizada por um conselho gestor (CG), 

que tem função normativa, consultiva e deliberativa. A Composição do CG e o processo de escolha 

de seu presidente foram recentemente modificados e aprimorados para permitir que 70 % 

representem as instâncias da Unifesp e 30% de representação da SPDM. 

O CG deve planejar e coordenar as ações de assistência e ensino do HU; Indicar a sua diretoria 

executiva; Administrar o hospital e os recursos humanos da área de saúde; Definir normas e rotinas, 

e protocolos de atendimento em saúde; Elaborar o regimento do HSP-HU de forma a definir sua 

estrutura organizacional aprovado pelo Conselho Administrativo da SPDM. 

Em 2013, tomou posse a nova gestão eleita da Unifesp que imediatamente iniciou negociações com 

a SPDM a fim de redefinir a composição do CG para torná-lo mais representativo com membros da 

administração pública de forma a atender a recomendação da CGU após auditoria anual de contas 

do exercício de 2008. O relatório indicou que a Unifesp deveria zelar pela execução dos recursos de 

manutenção repassados à SPDM. O CG passou a ter uma nova composição bem mais 

representativa, a saber:  

2 membros indicados pelo Conselho Universitário 

2 membros indicados pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, sendo um deles o seu diretor. 

2 membros indicados pela Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, sendo um deles seu diretor. 

1 membro diretor do Campus São Paulo da Unifesp 

3 membros indicados pela Assembleias de Sócios da SPDM 
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Verificamos que a comunidade da Unifesp pouco conhece sobre a estrutura do HSP-HU, bem como 

sobre a composição dos recursos que fazem parte do seu orçamento.  

A Estrutura Administrativa tornou-se complexa e pouco ágil e existe uma enorme distância entre a 

estrutura de decisão e a de execução. A estrutura física dispersa em “casinhas” levou a uma enorme 

e dificuldade logística, não só para os usuários, como também para os servidores, além do dispêndio 

elevado de recursos. 

A Estrutura Orçamentária atualmente é composta por:  

1. Recursos do SUS, contratualizados pelo Ministério da Saúde e Secretária de Estado da Saúde de 

SP e repassados a uma conta HSP-HU-SPDM; 

2. Recursos do Rehuf, a partir da portaria interministerial (Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação), que incluiu o HSP como Hospital Universitário da Unifesp; 

3. Recursos de convênios (hoje perfazem menos de 5% do montante total); 

4. Outros recursos de convênios com programas específicos, em especial com o Ministério da 

Saúde. 

 

Proposições:  

1. Instaurar um processo de discussão que leve à mudança da natureza jurídica privada do HSP-HU 

para a natureza pública, integrando-o efetivamente à rede de atenção do SUS; estudar e propor as 

possíveis modalidades organizativas e de gestão que permitam tal mudança, como, por exemplo: a 

federalização do Hospital, a adesão EBSERH, entre outras possibilidades de transformação. 

Além das definições sobre o modelo de gestão do HSP-HU apresentadas nesta tese, o Congresso da 

Unifesp aponta a necessidade da Universidade apresentar um cronograma de discussão e definição 

sobre o caráter público-privado do HSP, bem como sua relação com a Unifesp e SPDM. 

2. Criar de um Conselho Central do HU (CCHU), respaldado pelo Estatuto/Regimento da Unifesp, 

com a representação de docentes, de técnicos-administrativo em educação (TAEs) e de estudantes 

da Unifesp, eleitos por seus pares; Além disso, deverá incluir o presidente do Conselho Gestor e os 

Departamentos Clínicos, Cirúrgicos da EPM e da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) e de outros 

departamentos que desenvolvam atividades de assistência, ensino e pesquisa no HU. Este CCHU 

deverá debater a estrutura, o funcionamento, a produção de cuidado realizado no Hospital, entre 

outras atribuições, bem como as políticas de ensino, pesquisa e extensão em saúde, assumindo a 

Hospital como uma das unidades que compõem uma rede de assistência visando a integralidade do 

cuidado em saúde da Unifesp. 

3. Redefinir o CG como Conselho Executivo de Administração. 

4.  Criar de um Conselho Gestor adequando suas funções, competências e composição aos preceitos 

constitucionais do Controle Social do SUS, e que até o hoje não foi criado pelo HSP-HU, tal qual 

previsto nas Lei 8.080/90 e 8.142/90, que inclua a representação dos usuários. 

6. Finalizar a completa separação financeira e contábil do HSP-HU da SPDM, criando assessoria e 

diretoria financeira e administrativa para viabilizar essa estratégia. 

5. Implantar de mecanismo de controle dos gastos de todo o sistema SUS e Rehuf, onde os dados 

possam estar acessíveis para consulta online por parte dos membros do conselho gestor e diretorias. 

6. Discutir o Departamento de Recursos Humanos do HSP-HU de forma a separar a administração 

dos quadros de servidores dos CLTistas.  
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7. Fortalecer vinculação da divisão de Recursos Humanos (RH) HSP-HU ao DRH da Pró-Reitoria 

de Gestão com Pessoas - ProPessoas da Unifesp 

8.  Realizar censo e dimensionamento do quadro de servidores docentes e técnicos que têm 

atividades no HSP-HU. 

9. Elaborar e executar projeto que promova uma qualificação da produção do cuidado para o Pronto 

Socorro do HSP-HU visando um atendimento digno aos usuários do complexo. 

10. Definir a geografia de assistência do HSP- HU, de forma coerente, integrada, de acordo com 

PDInfra do HU e PDInfra do Campus São Paulo, evitando a fragmentação, dispersão e reduzindo o 

uso das ruas públicas como corredores do Hospital, organizando fluxos operacionais e cuidando da 

circulação de pacientes, divulgando informações adequadas aos usuários e reduzindo os ônus de 

deslocamentos, contribuindo com o cuidado em saúde. 

 

Apoiadores 

Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrão 

Ana Cristina Passarella Bretas 

Ana Rita de Cássia Bettencourt 

Antonio Carlos Zechinatti 

Bartira de Aguiar Roza 

Camila Flazão Gonçalves 

Carla Andréia Vilanova Marques 

Cleverson Leal Silva 

Daniele Santiago Pereira 

Dulcineia Maria da Silva 

Edvane Birelo Lopes De Domenico 

Elisabeth Niglio de Figueiredo  

Janine Schirmer 

João Luis Erbs 

Kelly Christina de F. Queiroz 

Klaus Andrade Severo 

Luciana Carvalho Moura 

Maria Gaby Rivero de Gutierrez 

Maria José da Silva Fernandes 

Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro 

Maria Stella Peccin da Silva 

Maria Tereza Migliano Lopes 

Mônica Antar Gamba 

Odete de Oliveira Monteiro 

Priscilla Caroliny Oliveira 

Rebeca de Souza e Silva 

Rosangela Rocha Ventura 

Samantha Mucci  

Suzete Maria Fustinoni 

Tarcísio de Oliveira Barros Braz 
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Tese 11: Institucionalização da jornada de trabalho flexibilizada na UNIFESP. 

 

A flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos para 30 horas semanais na 

UNIFESP tem uma história já bastante longa e tem mobilizado muito a categoria dos técnicos 

administrativos, tanto nacionalmente quanto localmente. 

Alguns passos para a efetivação da jornada de 30 horas semanais foram tomados, um exemplo disso 

foi a criação da comissão para estudo da implantação da jornada de trabalho, ligada ao Conselho 

Universitário, cujo relatório indicou a criação da Comissão Permanente de 30 horas, ligada à Pró-

reitoria de Gestão com Pessoas. 

Esta comissão teve como primeira tarefa construir uma implantação-piloto que fosse ao mesmo 

tempo capaz de mostrar os benefícios do atendimento ampliado com redução de jornada de trabalho 

aos servidores. Para tanto, fragmentou-se em três fases progressivas de implantação, com resultados 

mensurados a cada trimestre, evitando grandes adversidades na dinâmica de transformação e 

dirimindo alguns receios que a comunidade UNIFESP apresentou a respeito desse regime de 

trabalho. 

O Congresso da UNIFESP a ser realizado abre agora novas perspectivas para o aprofundamento das 

discussões e propostas que transitam sobre o tema jornada de trabalho, possibilitando seu ingresso 

como ponto de convergência entre de eficiência e qualidade de vida no trabalho. 

Nessa perspectiva, a institucionalização da jornada de trabalho de 30 horas aos servidores técnicos 

administrativos passa por medidas que incluem alterações estatutárias e regimentais que 

compreendam a nova realidade da UNIFESP, como a criação da PROPESSOAS e em seu âmbito a 

manutenção da comissão de 30 horas como parte constituinte de sua estrutura organizacional e lugar 

de elaboração da política de jornada de trabalho. E mais as que seguem:  

1 - Inclusão de parágrafos. 

Art. 243 O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo em educação da Unifesp e sua 

progressão seguirão a legislação vigente.  

§ 1º  Haverá flexibilização da jornada de trabalho para 6 horas diárias e 30 horas semanais em 

todas as unidades que cumprirem com os critérios da legislação pertinente. 

§ 2º A criação, extinção ou fusão de setores deverá priorizar a jornada de trabalho flexibilizada, 

garantindo contingente de pessoal suficiente para seu funcionamento.  

2 - Inclusão da PROPESSOAS e da Comissão Permanente de 30 horas 

Incluir um artigo no Estatuto (capítulo 1, art. 7/ seção III) e Regimento Geral (título VI, capítulo II - 

das pró-reitorias) disciplinando a Pró-reitoria de Gestão com Pessoas - ProPessoas, e instituir a 

Comissão Permanente de 30 horas como responsável pela política de flexibilização de jornada de 

trabalho em seu regimento próprio. 

3 - Alteração estatutária e regimental 

Alteração do estatuto e regimento geral migrando a responsabilidade da Pró-reitoria de 

Administração para a Pró-reitoria de Gestão com Pessoas nas questões concernentes ao pessoal. 

Sendo necessária nova resolução sobre jornada de trabalho na UNIFESP. 

4 - Paridade  

Todas as instâncias deliberativas da UNIFESP devem ser paritárias. A flexibilização da jornada de 

trabalho dos técnicos administrativos representa não apenas uma conquista dessa categoria 

profissional, mas uma nova abordagem sobre o trabalho realizado na Universidade. Trabalho este 
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que se insere em todos os cenários, da Reitoria aos Campi, sendo essencial para que a universidade 

cumpra com sua responsabilidade social. Desse modo, o poder de decisão sobre as características 

desse trabalho essencial devem ter o mesmo peso e a mesma força entre todas as categorias que 

compõem a comunidade servida por este trabalho. 

Apoiadores

Liliane Giglio Canelhas de Abreu Segeti 

Marcia Apolinário da Costa 

Sergio Pereira 

Cristiane Gonçalves da Silva 

Juliana dos Santos Oliveira 

Claudio de Freitas 

Sandra Maria de Souza 

Ricardo Tavares Rapace 

Joice Kelly Pereira da Costa 

Daiana Rodrigues da Silva 

Sergio Pinheiro 

Cristiane Rodrigues da Silva 

Célia Cristina Franco de Godoy 

Marilena Aparecida de Souza Rosalen 

Sergio Stoco 

Maria Mikaele Pereira Santos 

Elenice dos Santos Alves Monteiro 

Rodrigo Blanques de Gusmão 

Flavio Castro de Sousa 

Maria Mikaele Pereira dos Santos 

Sônia Regina dos Santos 

Marcelo Dutra Duque 

Wilson Dias Segura 

Reginaldo Alexandre Valle da Silva 

Auro Epíscopo Rosa 

Palloma Mendes Conceição 

Claudio Rodrigues Junior 

Claudio Gomes Salles 

Giovani Mieto Foltran 

Adriano Kasiorowski Araujo 

Cláudia Naomi Abe 

Pedro Caldas Chadarevian 

Carlos Roberto Nunes 

José Lincoln Menegildo Casselin 

Ieda Aparecida Carneiro 

Lilian Bispo de Oliveira 

Daniela Cristina dos Santos 

Janaina Anchieta Costa 

Emanoel Oliveira da Conceição 

Thiago Barbosa Nunes 

Célia Nunes Resende 

Elena M. Nishimkoto Washio 

Paula Venceslau da Silva 

Isabel Bernardo Lopes Carneiro 

Edna Maria de Souza Longo 

Ivone de Araújo Fernandes 

Ana Cristina Alexandre Silva Souza 

Silvia Linhares 

Maria da Glória da Silva Santos 

Elisângela Nogueira Pinto de Souza 

Claudia Nigro 

Cristiane Bernardo da Silva 

Elisabete dos Santos 

Marcia Coelho da Silva Santos 

Kelly Luciana Teixeira 

Elaine Bergamasco Gomes Alves 

Adriana de Lourdes Afonso 

Marilza Correia Luiz 

Isabel Galmacci dos Santos 

Gislene Rodrigues 

Vera Lucia Bernardo Pereira 

Clispim Valladares do Nascimento 

Marta Sonha Gomes Teixeira Valladares 

Regina Fátima de Oliveira 

Marlete Viveiros Viana 

Maria Helena Ferreira de Lima 

Wanderley Baptista de Lima 

Eudes Alexandre das Neves 

Juliana Beneduzzi de Deus 

Angela Maria Ferro 

Shara Vieira Araújo 

Francisney Nascimento da Silva 

Francismar Nascimento da Silva 

Danielle dos Santos Veloso da Costa 

Nilce Mara de Fátima Pereira Araujo 

Caetano Montouro Filho 

Deborah Godoy Martins Correa 

Ana Lucia da Silva Beraldo 

Walfran Carvalho de Araújo 

Natalia Rangel de Souza 

Thieny de Cassio Lemes 

Luis Eduardo Lima 
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Tese 14: Propostas de alterações regimentais Técnicos Administrativos em Educação 

 

Propomos: 

1. Eleição direta e paritária entre as categorias da Comunidade Universitária para todos os Órgãos 

da Unifesp; 

2. O CONSU e demais órgãos colegiados serão constituídos por membros natos (com direito a voz) 

e eleitos (com direito a voz e voto), respeitando a paridade entre categorias docente, discente e 

TAE. A representação eleita no CONSU será de 20 e nos demais Conselhos será de 10 

representantes por categoria.  

3. A representação discente e dos TAE´s será composta pelo candidato mais votado de cada campus 

e demais vagas distribuídas entre os candidatos com maior número de votos independentemente do 

campus de origem. Mesmo critério se aplica aos suplentes. O mandato dos membros para os órgãos 

colegiados será de 2 anos. 

4. O Reitor, Vice-Reitor e os Pró-Reitores integrarão chapa única, sendo o primeiro nomeado pelo 

Presidente da República. CONSU homologará decisão da Consulta Pública à Comunidade e enviará 

resultado à Presidência da República. Podem concorrer candidatos do corpo docente, discente e 

TAE. 

5. Diretor Acadêmico, vice diretor e diretor Administrativo eleitos pela comunidade universitária 

em chapa única, nomeado pelo Reitor e homologado pelo CONSU. Podem concorrer candidatos do 

corpo docente, discente e TAE.  

 

Propostas para o Capítulo III do Regimento Geral 

Substituição: 

6. Art. 240 

As atribuições do pessoal técnico-administrativo em educação são estabelecidas pela legislação 

vigente. As atividades desenvolvidas em cada setor devem ser mapeadas e indicadas pela Pró-

reitoria de Gestão com Pessoas em conjunto com as demais pró-reitorias, a fim de orientar 

finalidades de trabalho, equiparar a quantidade vagas por campus e padronizar procedimentos.  

7. Art. 241 

A investidura em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre 

nomeação e exoneração. 

§ 1º Após a contratação, o TAE cumprirá período probatório legal e será avaliado de acordo com as 

normas legais, propostas pela Pró-reitoria de Gestão com Pessoas e aprovadas nos conselhos 

pertinentes.  

Parágrafo único – A nomeação de servidor técnico-administrativo em educação far-se-á de acordo 

com a legislação em vigor. 

8. Art. 242  

Poderá haver transferência de técnicos administrativos em educação: 

I – de setor do mesmo Campus; 

II – dentro da Unifesp: de um para outro Campus; 
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III – da Unifesp para outra instituição federal; 

IV – de outra instituição federal para a Unifesp. 

§1 – Na hipótese a que se refere o inciso I, mediante processo de transferência interna organizado 

pelo setor; 

 §2 – Na hipótese a que se refere o inciso II, mediante processo anual de transferência publicado em 

edital e organizado pela Pró-reitoria de Gestão com Pessoas; 

§3 – Na hipótese a que se refere o inciso III, a transferência da Unifesp para outra instituição 

federal, somente poderá ser autorizada se a instituição externa enviar à Unifesp o código de vaga. 

§ 4º Na hipótese a que se refere o inciso IV, deverão ser observadas as seguintes condições: 

a) o técnico deverá ter ingressado na instituição de origem mediante concurso público; 

b) existência de vaga no quadro da Unifesp, ou mediante a transferência para a Unifesp do código 

de vaga ocupada pelo interessado na instituição de origem; 

c) aprovação da chefia do setor para o qual o servidor será transferido ou da Pró-reitoria de Gestão 

com Pessoas, que se encarregará de alocação.   

9. Art. 243 

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo em educação da Unifesp e sua progressão 

seguirão a legislação vigente, observando a legislação específica para cada cargo quando houver, 

sendo facultado ao gestor público prever a flexibilização, sempre respeitando os requisitos legais e 

o interesse institucional. 

 

Inclusão: 

10. O Corpo Técnico-Administrativo terá a finalidade de apoiar e desenvolver as atividades técnico-

administrativas da Universidade, objetivando proporcionar condições essenciais à execução do 

ensino, da pesquisa e da extensão.  

11. Para a abertura de novos cursos e programas, o número de alunos por técnico não poderá 

exceder a relação 25 alunos por técnico.  

12. Os membros da carreira técnico-administrativa podem afastar-se das atividades que exercem, 

sem prejuízo de seus direitos, nas seguintes circunstâncias: 

a) realizar cursos de pós-graduação em instituições nacionais e estrangeiras; 

b) realizar cursos de atualização e de capacitação; 

c) participar de congressos e eventos relacionados com sua atividade; 

d) exercer temporariamente atividade em outras instituições; 

e) prestar assistência técnica e consultoria a órgãos oficiais. 

Parágrafo Único – O afastamento deve atender aos interesses da instituição e obter parecer 

favorável no Conselho de Gestão com Pessoas 

§ 1 - Os servidores técnico-administrativos, em regime de trabalho de 40 horas semanais, não 

contemplados com a licença integral para capacitação, poderão ter 8 horas semanais destinadas ao 

estudo, sem redução de salário. A concessão será realizada mediante comprovação de matrícula em 

cursos de ensino superior e/ou pós graduação  relacionados ao cargo ocupado, de acordo com 

normativa da Pró-reitoria de Gestão com Pessoas.  
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13. Haverá uma Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação (CPPTAE) 

com atribuições e constituição previstas em lei, neste Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade, destinada a assessorar os órgãos da Administração Superior da Universidade na 

formulação e execução das políticas referentes ao pessoal  técnico-administrativo em educação. 

14. Os cargos ou funções de caráter eminentemente administrativo serão exercidos, de preferência, 

por servidores do corpo técnico-administrativo em educação da Universidade. 

 

Como política permanente de qualificação profissional dos TAE´s e fomento à extensão 

universitária, propomos: 

15. Oferta de Mestrado Profissionalizante em Administração Pública, com linhas de pesquisa 

direcionadas a áreas de educação, administração geral e saúde de forma a estimularem a 

participação geral de TAE´s  e sua permanente capacitação. 

Objetivos: 

• Promover a capacitação constante, missão da Gestão com Pessoas, potencializando aqueles já 

disponíveis na administração pública; 

• Estimular a racionalização do serviço público através da aquisição e partilhamento de 

conhecimentos, potencializando a própria prática laboral, bem como seus resultados diretos e 

indiretos que propiciem a economia de recursos ao erário;  

• Proporcionar o desenvolvimento de ferramentas, produtos ou serviços voltados à comunidade do 

entorno ou a acadêmica, através de projetos de extensão universitária, criados como contrapartida 

pública à qualificação auferida; 

• Solucionar a dificuldade de qualificação profissional em nível de pós-graduação Stricto Sensu 

frente à baixa oferta, inexistência ou simplesmente o altíssimo custo de formação, inviabilizados 

mesmo com a política de ressarcimento parcial de custos atualmente praticada pela Pró-reitoria de 

Gestão com Pessoas; 

• Aumentar a disponibilização de mão de obra altamente qualificada no serviço público federal, 

revertendo serviços de cunho pedagógico e administrativo essenciais para o bom desenvolvimento 

da Universidade Pública; 

• Promover o desenvolvimento social e cultural das comunidades do entorno universitário e 

comunidade geral através de projetos específicos, creditando a missão universitária; 

• Praticar os preceitos da lógica universitária de instituição acolhedora, formadora e estimuladora da 

educação permanente, que se preocupa em dispor aos TAE´s os meios de acesso aos recursos 

humanos e físicos que propiciem um projeto de mestrado para sua qualificação interna, 

resguardando a necessidade de licenciar-se do serviço para tanto. 

 

Assinam esta tese: 

Ada Priscila da Silva 

Adriano Kasiorowski de Araújo 

Ana Claudia Macieski Martins 

Andreia Costa Torres da Mota 

Andreia Pereira da Silva 

Claudia Alessandra Tessari 

Cláudia Naomi Abe 

Cláudio Bevilaqua 

Cristiane de Melo Shirayama 

Daniel da Costa Silva 

Daniel Miller Brito Costa 

Daniela Schlic Matos 

Denis Crispim dos Santos 

Diego Martin Casado 

Diego Miranda Alves 

Edmur Machado Silva 
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Eduardo Rodrigues da Silva 

Elaine Damasceno 

Elaine Muniz Pires 

Eliane Maria Pereira Agostinho 

Elson Luiz Mattos da Silva 

Emerson Issa Kamiya 

Fabricio Gobetti Leonardi 

Geraldo de Barros Alves Junior 

Gilberto dos Santos 

Giovani Mieto Foltran 

Gustavo Henrique Rodrigues da Cunha 

Ildo dos Santos Ferreira 

Jandira dos Reis Santos 

Janete Cristina Marques 

Jaqueline Costa Batista 

Ji Il Kim 

Juliana dos Santos Oliveira 

Karla Nieva 

Kesia Damascena Winter de Morais 

Lilian Farkas Sodré 

Magno Feliz Santana dos Santos 

Marcella dos Santos Oliveira 

Marcelo da Silva Paes Siqueira 

Marco Antonio Henrique 

Maria Cristina Araujo 

Maria Cristina Severino 

Marlene Rodrigues 

Natália Rangel de Souza 

Patrícia Helena Gomes da Silva 

Paulo Sérgio da Silva 

Regina Silva de Abreu 

Renato Luna 

Ricardo Tavares Rapace 

Ricardo Vieira Bertoldo 

Robson Damasceno 

Romildo Frezatti Barreiros 

Rosângela Cristina da Silva Leite 

Sueli de Amorim Chaves de Freitas 

Suzilaine de Oliveira 

Taline de Lima e Costa 

Tatiana Travassos de Menezes 

Thiago Barbosa Nunes 

Washington Roberto dos Santos 

Welligton Pereira das Virgens 

Ygor Luiz Ventura de Jesus 
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Tese 15: Divisão de Recursos Humanos: atribuições e gestão das vagas de TAEs  

 

 

Introdução 

É recente na história da Instituição a estruturação administrativa do Campus São Paulo e de suas 

Unidades Universitárias – Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem, após 

iniciado o processo de expansão em 2005. Com a instalação da reitoria e estruturas da 

administração central da Unifesp em local próprio e independente do Campus, no início de 2011, 

ficou patente a necessidade de sua organização e definição de atribuições neste novo momento da 

Universidade.  

 

Essa organização e definição de atribuições têm sido discutidas e construídas, conjuntamente em 

câmaras técnicas e outras instâncias – campus, unidades universitárias, instâncias da administração 

central – ainda que os momentos dos seis campi não sejam os mesmos.  

 

No que se refere especificamente à gestão do quadro de pessoal, a experiência e a condição do 

Campus São Paulo que conta com duas unidades universitárias, com um quadro de docentes e 

pessoal técnico-administrativo de maiores proporções, mais diversificado e com expressivo número 

de desligamentos a cada mês (por aposentadorias), motivaram a elaboração desta proposta 

relacionada à descentralização e definição de atribuições relacionadas às divisões de Recursos 

Humanos dos campi à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas. 

 

Situação atual:  

1) Docentes – as vagas retornam para os departamentos de origem. Há uma proposta de 

distribuição de vagas de reposição, sendo discutida por uma comissão criada pela 

congregação da Escola Paulista de Medicina, o que poderá constituir importante subsídio 

para futuras discussões na universidade como um todo. 

2) TAEs - a gestão das vagas novas e de reposição está a cargo da Pró-Reitoria de Gestão com 

Pessoas, assim como o processo de mobilidade interno ao Campus e entre os campi. Há a 

participação de representante do campus, mas esses processos não são coordenados pelo 

campus e não há participação das unidades universitárias. Assim, não tem sido possível a 

definição de prioridades e do perfil esperado de forma coordenada pelo campus e unidades 

universitárias. Vale ressaltar, que há funções bastante distintas frente à diversidade de cada 

campus, mas as atividades em áreas acadêmicas (departamentos, secretaria escolar, como 

exemplos) requerem perfis bem diferentes das áreas administrativas (compras, orçamento, 

como exemplos). Assim, é fundamental a análise prévia do currículo para essa adequação. A 

realização dessa análise centralizada na Pró-Reitoria pode trazer dificuldades e morosidade 

no processo. 

 

Proposta: a exemplo do que ocorre com outras divisões administrativas, técnicas e acadêmicas, 

consideramos que a Divisão de RH/Campus (que poderia ser Divisão de Gestão de/com Pessoas) 

deve ter estruturas em espelho à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, as quais deverão ser 

desenvolvidas progressivamente à medida que os campi possam contar com pessoal suficiente, 

experiência. Especificamente, consideramos que a gestão das vagas de técnicos administrativos em 
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educação devem ser definidas no próprio Campus e, na dependência de cada situação, pelas 

congregações e no caso do Hospital Universitário, pelo seu Conselho Gestor.  

 

Estrutura proposta a ser implantada a curto prazo: 

1) Seção de Recursos Humanos – nessa seção, além das atribuições já definidas, caberia a 

nomeação dos novos servidores, análise dos currículos de novos servidores, identificação do 

perfil e adequação para a cada local, assim como definição de prioridades para essa 

alocação. 

2) Seção de Desenvolvimento e Gestão com Pessoas – os setores desta seção seriam 

desenvolvidos progressivamente, porém de imediato dois seriam fundamentais: a) 

capacitação - trabalho a ser desenvolvido junto à Subcomissão de Capacitação do Campus; 

definir equipe visando a promover acolhimento e ambientação aos novos trabalhadores do 

seu campus e, assim, contribuir para o processo de integração, capacitação e conhecimento 

sobre as especificidades e histórico do seu campus, estrutura administrativa, acadêmica e 

serviços prestados ao público interno e externo; b) mobilidade interna dos servidores – 

comissão constituída por representantes da área administrativa e acadêmica, a qual deverá 

analisar, inicialmente, as possibilidades internas à Unidade Universitária/Campus e, 

posteriormente, encaminhar ao Núcleo de Mobilidade da Pró-Reitoria para possibilidades 

em outros campi. 

 

Seção a ser desenvolvida 

3) Seção Saúde do Trabalhador – consideramos que inicialmente seria importante que cada 

campus pudesse definir equipe/espaço para escuta, acolhimento, além do desenvolvimento 

de ações visando à promoção da saúde e prevenção de adoecimento. 

 

Adesões: 

Rosana Fiorini Puccini  

Rudolf Wechsler  

Beatriz Amaral Castilho  

Emilia Inoue Sato  

Nilce Manfredi  

Marcia Grijol de Oliveira  

Regiane Suemy Higa 

Joselaine Aparecida S. Dante 

Maria José Conceição Santos 

Humberto Bracco Neto  

Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira 

Ruth Guinsburg  

Nestor Schor  

Beatriz Cândido Barbosa  

Paulo Schor  

Marcelo Carvalho da Conceição  

Cristiane Siviero Scorza  

Dirceu Solé 

Alexandre Salgado Basso 

Antonio de Miranda 

Antonio F. Di Santo 

Glaydson José da Silva 

Maria Wany Louzada Strufaldi  

Heloisa Allegro Baptista  

Loane Carvalho  

Ieda Aparecida Carneiro  

Angelica Gonçalves Silva Belasco  

Márcio Cândido Guimarães 

Cláudia Honorio Carlos  

Flávio Faloppa 

Sonia Maria Oliveira de Barros 

Doralice de Souza Martins 

Maria Almeida 

Alexsandro Militão 

Adriano de Sousa Leal 

Clarice Tomé Gomes 

Maria Zilda de Souza 

Claudia Bezerra Lima 

Mauro Batista de Morais 

Anete Colucci Gascon Hernandez 

Alzira Rosa Esteves 

Claudio Arnaldo Len 
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Cecilia Micheletti 

Clara Brandão de Avila 

Clovis R. Nakaie 

Isabel Bernardo l. Carneiro 

Edna Maria de Souza Longo 

Ivone de Araújo Fernandes 

Ana Cristina A. Silva Souza 

Silvia Linhares 

Maria da Glória da Silva 

Elisângela N. P. de Souza 

Claudia Nigro 

Cristiane Bernardo da Silva 

Elisabete dos Santos 

Marcia Coelho da S. Santos 

Simone do Nascimento 

Kelly Luciana Teixeira 

Elaine Bergamasco G. Alves 

Rita de Cassia Fernandes 

Eudes Alexandre das Neves 

Adriana de Lourdes Afonso 

Marilza Correia Nunes 

Isabel Galmacci dos Santos 

Vera Lucia Bernardo Pereira 

Clispim Valladares do Nascimento 

Marta Sonha 

Regina Fátima de Olivera 

Rita Aparecida Ferreira dos Santos 

Marlete Viveiros Viana 

Maria Helena Ferreira de Lima 

Wanderley Baptista de Lima 

Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros 

Marina Carvalho de Moraes Barros 

Lily Yin Weckx 

Anita Hilda Straus Takahashi 

Helio Kiyoshi Takahashi 

Amelia Miyashiro N dos Santos 

Daisy Maria Machado 

Denise de Freitas 

Sylvia Helena Souza da Silva Batista 

Rita de Cassia Carvalho Machado 

Glaura César Pedroso 

Marimelia Porcionato – 

Reinaldo Salomão 

Jacy Perissinoto – 
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Tese 22: Autonomia e Democracia – Repensando a Estrutura de Deliberação da Universidade 

 

A Universidade Federal de São Paulo completa 20 anos de existência. Nascida da então 

Escola Paulista de Medicina, que iniciou suas atividades em 1933, tornou-se Universidade da Saúde 

em 1994. Em 2006 iniciou seu programa de Expansão para outras áreas do conhecimento e 

tornando-se uma Universidade plena e multicampi. A partir deste período, inaugurou mais 5 campi 

nas cidades de Santos, Diadema, Guarulhos, Osasco e São José dos Campos, além do já existente 

Campus São Paulo. A expansão da Unifesp assumiu enormes proporções, passando de 1300 para 11 

mil estudantes de graduação, além dos mais de 5 mil estudantes de mestrado, doutorado, residência 

médica, residência multiprofissional, 5 mil especializandos, 4 mil Técnicos-Administrativos em 

Educação e 1500 docentes. Foi a Universidade pública que mais cresceu no Estado de São Paulo, 

mas manteve sua qualidade, figurando hoje como a 6ª Universidade brasileira pelo ranking mundial 

(a 1ª federal do estado de SP), a 15ª da America Latina, a 1ª brasileira em número de trabalhos por 

docente e a 1ª em citações por trabalho. 

Neste período de 20 anos, a Unifesp passou por três reformas de Estatuto e Regimento. A 

primeira ocorrida em 1995 para adequar-se à sua nova estrutura jurídica de Universidade (antes era 

uma Escola Federal isolada). A segunda ocorreu em 2002, após o primeiro processo de estruturação 

como Universidade da Saúde. A terceira teve início em 2008, foi interrompida devido à crise da 

Unifesp que levou à renúncia do então reitor e foi finalizada em 2010 e 2011. Este último processo 

de estatuto e regimento revelou a enorme demanda, bem como o enorme desafio de criar uma 

estrutura de discussão e decisão que pudesse contemplar a diversidade e a dificuldade de unir as 

diferentes áreas, já que a estrutura tornou-se dispersa geograficamente e não havia um planejamento 

pedagógico para a estruturação da Universidade como um todo.  

A fragmentação se agravou mediante a tentativa de fazer a nova estrutura como um espelho 

ou uma extensão da estrutura anterior, o que gerou graves problemas de multiplicação de conselhos 

e órgãos, criando uma estrutura bastante complexa, mas ainda dispersa e lenta. Uma das maiores 

demandas da comunidade tem sido buscar uma forma de organização que possibilite ao mesmo 

tempo, mais informação, mais discussão e participação e também mais agilidade.  

A gestão 2013-2017 assumiu com uma proposta de realizar: 

1. Realização de uma “pequena reforma” de estatuto e de regimento. Neste sentido, foram 

realizadas mudanças importantes, aprovadas no Conselho Universitário, dentre as quais 

destacamos: a estruturação e definição das atribuições da Pró-reitoria de Planejamento e 

implementação de seu Conselho; a criação da Pró-reitoria de Gestão com Pessoas e de seu 

Conselho;  

2. Realização de uma reforma administrativa de grandes proporções com a reestruturação da 

Pró-reitoria de Administração, a criação do Escritório Técnico de Apoio à Gestão, do 

Departamento de Gestão Ambiental, reformulação da Auditoria Interna, da Comissão de 

Processos, da Procuradoria, da Ouvidoria e dentre outros; 

3. Reformulação do Conselho de Curadores e reformulação da relação com órgãos de controle 

no sentido de dar mais transparência nos processos administrativos e de gestão; 

4. Reformulação da política de comunicação institucional com a criação de novos e mais 

abrangentes veículos de comunicação e dinamismo; 

5. Atendimento das históricas demandas de jornada de 30 horas, atendimento em saúde dos 

servidores e estudantes; 

Mesmo assim, ainda verificamos a necessidade de que as decisões sejam mais participativas 

e também mais ágeis. Verifica-se também : 
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1. Que não há um espaço para a discussão das grandes questões de ensino, pesquisa e extensão, 

já que se encontram separadas em conselhos distintos; 

2. Que os conselhos são desiguais do ponto de vista da representação das categorias, já que os 

conselhos criados mais recentemente são mais democráticos do ponto de vista da sua 

composição; 

3. Que os Conselhos Centrais podem conter uma maior representação ou duplicação da 

representação das diretorias dos campi, mas que não necessariamente torna a representação 

mais ágil ou mais representativa da diversidade dos campi pois está centrada nas diretorias;  

4. Que é necessário estabelecer mais claramente os processos institucionais para a 

consolidação dos projetos pedagógicos, bem como para a continuidade do crescimento 

planejado da Unifesp. 

Em base destes elementos apresentados e contextualizados, acreditamos ser importante a 

Unifesp deve estabelecer suas diretrizes para o futura processo de elaboração do novo Estatuto e 

Regimento da Universidade, de forma a corrigir de fato os desajustes do último processo, bem 

como de estabelecer uma dinâmica na estrutura administrativa e de decisão de forma a dar 

sustentação ao crescimento e a transformação da Universidade. 

 

Proposições: 

1.  Reformular os Conselhos Deliberativos Centrais de forma a garantir maior 

representatividade e democracia 

Princípio geral: reformulação da representação dos Conselhos que permita uma melhor 

composição no que diz respeito à paridade e isonomia de representação, de acordo com a 

especificidade e atribuição de cada Conselho (ex. mais TAE’s no Conselho de Administração, mais 

estudantes no Conselho de Assuntos Estudantis); 

Princípios específicos que devem guiar a proposta de reformulação: 

 Mudança da estrutura para melhorar a representatividade e evitar redundância de 

deliberações; 

 Redefinição das atribuições dos Conselhos Centrais e das Câmaras; 

 Os Conselhos Centrais, com assessoria de seus Comitês específicos, terão como 

atribuição geral definição das políticas, estratégias e prioridades das suas área de 

competência;  

 As Câmaras Técnicas terão como atribuição geral a execução das políticas definidas nos 

Conselhos e a organização dos fluxos administrativos pertinentes; 

 Fortalecimento das atribuições das câmaras dos campi; 

 Diminuição dos membros natos dos Conselhos Centrais; 

 Aumento dos números de representantes eleitos no Conselhos; 

 Inclusão dos coordenadores de Câmaras como membros nos Conselhos; 

 Discutir a questão da paridade ou não nas representações do Conselhos; 

 Representação docente sem separação por classe; 

 Discutir a necessidade de participação dos Diretores Acadêmicas nos Conselhos 

Centrais; 

 Discussão de propostas de estruturas institucionais que garantam uma melhor integração 

entre as atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e extensão, analisando os 

modelos existentes em diferentes universidades; 
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2. Reformular as Congregações da Unidade Universitárias de forma a garantir maior 

representatividade e democracia 

 Representação docente sem separação por classe; 

 Diminuição dos membros natos das Congregações; 

 Discutir a questão da paridade ou não das representações eleitas nas Congregações; 

3. Estabelecer critérios para a escolha dos representantes da sociedade nos Conselhos Centrais 

da universidade; 

4. Discutir a estrutura da consulta prévia à comunidade universitária para indicação dos 

candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor Acadêmicos de Campus, e 

Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária, de forma de torná-la mais democrática; 

5. Discutir os requisitos para ser candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-

Diretor Acadêmicos de Campus, e Diretor e Vice-Diretor da Unidade Universitária; 

6. Discutir os requisitos para poder ser indicado Pró-reitor e Pró-reitor Adjunto; 

 

Apoiadores: 

Airton Luis Alvares 

Ana Maria Pimenta Hoffmann 

Andrea Rabinovici 

Aparecida Tanaka 

Camila Castanho 

Claudio Danilo Valencia Saldivia 

Conceição Viera da Silva Ohara 

Débora C. Hipólide 

Décio Semensatto 

Eliana Rodrigues 

Emérita S. Opaleye 

Florianita C. B. Campos 

Francine Simões Rodrigues Alvares 

Isabel Quadros 

Janaina Anchieta Costa 

Javier Amadeo 

Juliana Varela Geraldo 

Leda Lorenzo Montero. Número de 

Maria Angélica Pedra Minhoto 

Maria José da Silva Fernandes 

Maria Lucia Formigoni 

Maurício Talebi Gomes 

Melina Macedo de Souza Mergl 

Melissa Elaine Campos dos Santos 

Norberto Silva Lobo 

Pedro Fiori Arantes 

Raquel de Aguiar Furuie 

Renato Nabas Ventura 

Rita JoverFaleiros 

Rodrigo Romani 

Rosemarie Andreazza 

Soraya S. Smaili 

Tânia Aparecida Tardelli Gomes do Amaral 

Valeria Petri 

Yara Marques 

Zysman Neiman 
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Tese 23: Reorganização Administrativa e Estruturas de Poder 

 

Introdução 

A Unifesp e uma universidade bastante jovem, com apenas 9 anos de existência passou de uma 

única unidade para 6 campi situados em diferentes municípios do estado de São Paulo. 

O crescimento foi desmedido, e sem planejamento, o que fez com que sua estrutura administrativa 

fosse se moldando gradativamente a realidade exigida. 

Hoje a universidade se ressente de uma organização administrativa que atenda efetivamente a sua 

realidade e necessidade de funcionamento, apesar de um grande avanço do ultimo ano, quando 

passou por uma reforma administrativa parcial no órgão central. 

Alguns dos principais problemas são: 

1- estrutura muito horizontal no nível central 

2 - repetição / duplicidade de atividades em diversas áreas 

3 - modelos engessados e extremamente hierarquizados, 

4 - processo decisorio lento 

5 - indefinição de responsabilidades 

6 – atribuição de conselhos conflitantes com câmaras  

Algumas conseqüências 

1 - pouca flexibilidade 

2 - tramites complexos, burocráticos   

3 - trabalho mal distribuído e repetido  

4 - desperdício de recursos em geral (pessoas, materiais e financeiros) 

5 - processo decisório lento, complicado, desarticulado e ineficiente 

6 - necessidade de constante ampliação de controles 

7 – numero excessivo de conselhos centrais faz com que estes sejam esvaziados e com atribuições 

concorrentes, perdendo características importantes de decisão. 

8 - Insegurança administrativa  

9 – funções gratificadas insuficientes 

A reitoria possui 21 órgãos diretamente vinculados, sendo 7 pro reitorias , com 8 conselhos centrais, 

vinculados a elas, 39 órgãos subordinados a estas pro reitorias ( 15 departamentos administrativos e 

24 coordenações). Além dos Conselhos Superior (CONSU), Curador, Gestor do HU e Curador da 

FAP, mais 6 campi, com 3 escolas e 5 institutos, cada um com sua estrutura. 

Além do elevado numero de órgãos as atividades se repetem em diversos deles, por exemplo, a 

Internacionalização, para a qual existe uma secretaria especial, mas se duplica em coordenações na 

graduação, pós graduação, entre outros. Outro exemplo clássico e a questão orçamentária, duplicada 

e indefinida entre pro reitorias de administração e planejamento. Estruturas administrativas 

repetidas nas diversas pro reitorias. 

Outro problema enfrentado é a forma de gestão das unidades. Hoje, com exceção do Campus São 

Paulo, todos os demais campi convivem com a realidade de concentração da direção acadêmica e 
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administrativa em uma única figura, bem como, as atribuições do Conselho de campus e 

Congregação em um único colegiado. Infelizmente, nenhum dos dois modelos tem sido bem 

sucedido. O primeiro por centralizar excessivamente o poder decisório, além da ausência de 

segregação das funções, já que o diretor comanda a atividade acadêmica, o processo decisório e a 

execução. O segundo, por falta de clareza na definição de atribuições, e aparente composição 

equivocada dos conselhos correspondentes, apresenta dificuldade na integração dos interesses da 

academia e a ação administrativa. 

A reforma precisa iniciar na estrutura dos conselhos centrais, que possuem atribuições paralelas e 

concorrentes, e atingir a direção dos campi. 

Conclusão 

E necessária a revisão do modelo de gestão da universidade para que se torne mais eficiente e 

permita melhor organização do trabalho, utilização de recursos, processo decisório democrático e 

efetivo, melhoria dos processos em geral, ampliação da segurança, definições precisa das 

atribuições, melhoria e flexibilização dos fluxos. 

Proposta 

A. Pressupostos 

1. Enxugamento da estrutura de gestão central, concentrando suas atribuições nas definições 

políticas e no controle da execução, transferindo ao máximo a operacionalização das 

atividades para os campi. 

2. Alteração da lógica das estruturas, gerenciando processos transversais em estruturas únicas e 

especializadas de suporte. 

3. Reorganização do trabalho, com redimensionamento de quadro de RH. 

4. Revisão do modelo de Gestão dos campi – relação entre Conselhos e Congregações. 

5. Hierarquia Organizacional orientada pelo Modelo Matricial. 

B. Ações 

1. Diminuição do numero de Conselhos Centrais 

1.1 Objetivos: 

. Maior articulação entre as indissociáveis ações de graduação, extensão e pos graduação. 

. Ampliação da representatividade e efetividade nas ações; 

. Definição clara entre as atribuições dos conselhos e das câmaras 

1.2.  Reorganização dos Conselhos: 

. Conselho de Gestão acadêmica (graduação, extensão e pós graduação) 

. Conselho de Planejamento e Administração 

. Conselho de Gestão de Pessoas 

. Conselho de Gestão Estudantil 

2. Criação de estruturas transversais de suportes acadêmico e administrativas vinculadas a 

reitoria e interagindo com as diversas pro reitorias e campi: 

2.1. Superintendência de Tecnologia da informação 

2.2. Secretaria executiva de Infraestrutura 
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2.3.Secretaria de assuntos internacionais 

      2.4. Secretaria especial de ensino a distancia 

2.5. Escritório de Apoio à Gestão 

O objetivo é melhor gerenciar as políticas, projetos, e ações que perpassam as diversas áreas da 

universidade, padronizando procedimentos e articulando metas através de planejamento 

integrado. 

3. Diminuição do numero de órgãos vinculados as pro reitorias (exemplos) 

3.1.Pro reitoria de administração 

3.1.1. Depto. de controle e Conformidade de Gestão (contratações, prestação de contas de 

convênio, contabilidade) 

3.1.2. Depto. de Gestão Financeira 

3.1.3. Depto. de Convênios 

3.1.4. Superintendência de orçamento  

3.2.Pro reitoria de planejamento 

3.2.1. Coordenação de planejamento e desenvolvimento institucional 

3.2.2. Coordenação de Avaliação e gestão da informação 

A meta é a racionalização de recursos, e a definição claras de atribuições,  de forma a concentrar 

na administração central as decisões políticas, estratégicas e as rotinas de acompanhamento e 

harmonização das diversas unidades, transferindo a execução para as Prefeituras / Diretorias 

Administrativas. 

A mesma lógica de reorganização deve ser estendida às demais pro reitorias. 

4. Reorganização das estruturas superiores dos campi 

Em uma representação circular, a Administração de um campus deve atender a todas as suas 

unidades igualmente, em uma relação hierárquica circular, com fluxo continuo de atividades. 

 

Não importa o nome que se dê: Diretor administrativo ou Prefeito, o que importa é que seja o 

órgão que concentre a execução das atividades destinadas à operacionalização da gestão das 

atividades de suporte, serviços, infraestrutura, administrativo e execução 

orçamentário/financeira.  

 

PREFEITURA 
OU 

DIRETORIA DO 
CAMPUS 

 

ESCOLA / 
INSTITUTO 

 

ESCOLA / 
INSTITUTO 

 

ESCOLA/ 

INSTITUTO 
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As Escolas ou Institutos representam as Unidades da Universidade e a Prefeitura/ Direção 

Administrativa, é apenas um ente de Administração, responsável por prover as condições de 

infraestrutura, para isso realizando as funções de compras, contratos, orçamento, patrimônio, 

gestão de materiais, recursos humanos, entre outros, sem interferir na dimensão de 

funcionamento acadêmico/administrativo das unidades relacionadas.   

Subordina-se a um Conselho de Administração, composto pelos diretores das Unidades e 

representantes das categorias funcionais para qual sugiro a proporção relativa a 1 para 

categorias com menos de 100 indivíduos,  e  1 /200 para unidades com até 600 indivíduos, e a 

partir de 600 indivíduos 1 a cada 1000., limitado a 8 . 

Ex.: 2.600 servidores – 1/200 até 600 = 3 representantes; 1 para cada mais 1000 – 2.600 – 500 = 

2100 = 2 representantes.  Total de 5 representantes.  

Nos campi com apenas uma unidade universitária, de igual forma devem ser segregadas a 

funções, separando as atribuições administrativas das acadêmicas. 

O objetivo é atribuir maior independência das unidades à figura da administração. O orçamento de 

custeio e capital deve ser executado pela diretoria do campus / prefeitura, mediante decisão do 

conselho de administração face encaminhamentos das congregações. Os recursos próprios, e 

provenientes de convênios e fomentos são de gestão da unidade acadêmica, mas com execução da 

unidade administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estrutura organizacional Matricial 

As estruturas centrais devem se relacionar com as unidades e prefeituras de forma matricial, 

interseccionadas pelas câmaras Técnicas temáticas de gestão no caso das Prefeituras e Unidades 

Centrais transversais / Proadm. Na academia pelas câmaras de Graduação/ Extensão e Pós 

Graduação, que devem ter suas atribuições revistas para ampliar a autonomia acadêmica das 

unidades, cabendo ao conselho superior de Gestão Acadêmica as políticas, normas, 

procedimentos e diretrizes gerais a serem seguidas pelas mesmas. 

 

 

CONGREGAÇÃO 

 

CONGREGAÇÃO 

 

CONGREGAÇÃO 

ESCOLA/ 

INSTITUTO 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLA/ 

INSTITUTO 

ESCOLA/ 

INSTITUTO 

 

PREFEITURA 
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Tese 24: Representatividade dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação no 

Conselho Gestor do HU/ UNIFESP 

 

Introdução 

O Hospital Universitário da UNIFESP 

O Hospital Universitário da UNIFESP Hospital São Paulo é o principal campo de ensino 

teórico-prático e de pesquisas para cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O HSP HU da UNIFESP está entre os 50 hospitais 

universitários federais do país, faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando os 18 

hospitais universitários federais da região sudeste que foram reconhecidos pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação. 

Como hospital universitário, alberga 87 programas de residência da UNIFESP. Um hospital 

de ensino com muitos dos melhores programas de pós-graduação do Brasil, desempenhando 

funções de pesquisa e complementação profissional, alguns deles considerados pela Capes e por 

outras agências de fomento como os melhores do mundo. É também elemento-chave que congrega 

e coordena várias outras instituições que complementam suas atividades, estabelecendo parcerias 

extremamente efetivas em segmentos específicos. Atende à grande demanda de pacientes que 

necessitam de novos serviços. Ao lado de uma intensa atividade assistencial, destaca-se também 

pela vasta produção científica, que o qualifica como uma instituição de excelência, tanto no cenário 

nacional quanto no internacional. 

A instituição atende a todas as especialidades de saúde, com vocação para procedimentos de 

alta complexidade. Mensalmente, são realizadas mais de 90 mil consultas, 2.600 internações, 1.600 

cirurgias e cerca de 290 mil exames laboratoriais. Diariamente, são atendidos cerca de 4 mil 

pacientes ambulatoriais e mil nos serviços de pronto-socorro e pronto atendimento. Sua 

representatividade para os gestores estadual e municipal a torna responsável, na Grande São Paulo, 

pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes 

de outros estados. 

O Hospital Universitário tem como missão a prestação de assistência à saúde à população 

brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde, e a formação de recursos humanos, que são 

imprescindíveis e contribuem para a qualidade do próprio SUS. 

 

Os Servidores Técnicos Administrativos em Educação  

O corpo Técnico-Administrativo é composto pelos integrantes da Carreira Técnico-

Administrativa do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de São Paulo. O ingresso na carreira 

técnico-administrativa ocorre no nível inicial da categoria funcional, mediante habilitação em 

concurso público de provas ou provas e títulos.  

 

Os Servidores Técnicos Administrativos em Educação no HU / UNIFESP 

Os servidores lotados no HU / UNIFESP representam uma grande parcela da população de 

servidores da instituição, composto por profissionais da área administrativa,  e da área da saúde 

como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, nutricionistas , 

farmacêuticos, serviço social, fonoaudiólogos, dentre outros.  

A atuação dos servidores lotados no HU / UNIFESP permeia o ensino, a assistência , a 

pesquisa e a extensão. 
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Em relação a representatividade o pessoal técnico administrativo em educação faz parte 

como representante de todos os conselhos centrais e congregações,  

Alguns dos principais problemas são: 

1- Ausência de representatividade do pessoal técnico administrativo em educação no Conselho 

Gestor; 

2- Pouca  autonomia e  poder de negociação no âmbito do Conselho Gestor; 

3 - Processo decisório lento, desarticulado e ineficiente no que diz respeito ao pessoal técnico 

administrativo em educação lotado no HU. 

1- estrutura muito horizontal no nível central 

3 - modelos engessados e extremamente hierarquizados, 

4 - processo decisório lento 

5 - atribuição de conselhos conflitantes com câmaras  

Algumas consequências: 

1 – Ausência de participação em decisões que afetam diretamente o pessoal técnico administrativo 

em educação lotado no HU; 

2- Dificuldades na conquista de espaços administrativos e políticos ao pessoal técnico 

administrativo em educação; 

3-  Conflitos gerados pela centralização do poder decisório; 

4 - Pouca contribuição do ao pessoal técnico administrativo em educação  a ampliação do 

conhecimento técnico-científico do HU; 

5- Falta de políticas para distribuição de vagas; 

6- Condições de trabalho inadequadas para ao pessoal técnico administrativo em educação no HU. 

7- Repetição / duplicidade de atividades em diversas áreas 

8- Indefinição de responsabilidades 

 

Pressupostos  

Melhorar as condições de trabalho atuando sobre a sobrecarga de trabalho do pessoal técnico 

administrativo em educação no HU; 

Melhorar o percentual alto de absenteísmo do pessoal técnico administrativo em educação no HU; 

Administrar o grande número de servidores em período de  aposentadoria,  

Coordenar a adaptação do  pessoal técnico administrativo em educação no HU ao novo perfil de 

assistência no HU que vem se tornando ao longo dos anos cada vez mais complexo. 

 

Proposta 

Participação efetiva do servidor Técnico Administrativo em Educação  no Conselho Gestor do  

1. Alterações e inclusões no Regimento da Unifesp que possibilite a inclusão do servidor 

Técnico Administrativo em Educação  como membro efetivo no Conselho Gestor. 
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Conclusão 

Se faz necessária a participação plena e efetiva da representação do servidor Técnico 

Administrativo em Educação no Hospital Universitário no Conselho Gestor do HU, com assento 

garantido voz e voto, para  garantir a participação deste segmento nos  processos decisórios de 

forma articulada e eficiente. 
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Tese 29: Sobre as Condições Isonômicas para Produção do Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Gestão na Unifesp 

 

Resumo:  

A tese refere-se à necessidade de transparência dos dados institucionais sobre a relação 

numérica entre discentes (graduação, pós-graduação e extensão), docentes e técnico-administrativo 

para que seja possível uma política de isonomia, entre os campi, nas condições de produção do 

ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

Exposição da tese:  

Considerando que: 

1. Os dados oficiais e públicos sobre as condições acadêmicas para produção do ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, constantes do anexo 01, apresentam níveis significativos de imprecisão, dada 

a falta de dados sobre o número de alunos da pós-graduação e da extensão em cada campus e a 

alocação inadequada de técnicos administrativos 

2. A permanência da incerteza sobre esses dados incide negativamente na manutenção do princípio 

da transparência no serviço público federal 

3. A portaria nº 2394, de 29/07/2014, instituindo a Comissão Responsável pela Elaboração e 

Execução do I Censo Institucional da Unifesp, não especifica o cronograma de trabalho nem as 

categorias de servidores que serão objeto desse censo 

4. Existe a possibilidade de que docentes e técnico-administrativos, constantes do quadro de 

servidores da Unifesp, estejam efetivamente alocados em outras instituições federais ou em 

empresas conveniadas 

O Congresso da Unifesp reafirma os princípios da transparência do serviço público prestado 

e da isonomia das condições de produção do ensino, pesquisa, extensão e gestão na Unifesp e 

resolve: 

Propostas:  

1. Abranger I Censo Institucional da Unifesp para as três categorias presentes na Unifesp: 

discentes (graduação, pós-graduação e extensão), docentes e técnico-administrativos. 

2. Tornar paritária a Comissão de Elaboração e Execução do censo. 

3. Estabelecer um cronograma de trabalho e uma possível data de término dos trabalhos 

4. Em base ao resultado do censo, estabelecer como tarefa para o Conselho Universitário, 

enquanto instância máxima da Unifesp, a tarefa de elaborar uma política de isonomia nas 

condições de trabalho, envolvendo o equilíbrio, entre os campi, na razão entre número de 

docentes, discentes, técnico-administrativos assim como na distribuição orçamentária. 
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CAMPUS Alunos Grad.* Alunos Grad. (%) Progr. Pós**** Doutorado Nº Docentes** Nº Docentes (%) Nº Tec-Admin** nº Tec-Admin(%) nº Aluno G/nº Doc nº Aluno G/nº Tec-Adm Orçamento***

São Paulo 1529 13,4% 34 32 593 43,6% 1510 81,9% 2,6 1,0 R$ 25.564.423,16

Baixada Santista 1834 16,1% 2 1 188 13,8% 103 5,6% 9,8 17,8 R$ 4.737.674,38

Diadema 2683 23,5% 4 1 223 16,4% 83 4,5% 12,0 32,3 R$ 4.408.553,10

Guarulhos 3170 27,8% 9 2 219 16,1% 68 3,7% 14,5 46,6 R$ 3.175.606,35

São José dos Campos 1022 9,0% 3 2 80 5,9% 45 2,4% 12,8 22,7 R$ 2.019.484,87

Osasco 1170 10,3% 1 0 56 4,1% 34 1,8% 20,9 34,4 R$ 1.595.137,66

Reitoria R$ 5.410.257,48

TOTAL 11408 100,0% 53 38 1359 100,0% 1843 100,0% 8,4 6,2 R$ 46.911.137,00

* Fonte: Alunos Matriculados em 2014 / Pró-Reitoria de Graduação - Relatório RI - PDInfra/IDOM - http://www.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2349&Itemid=260 

** Fonte: Departamento de Recursos Humanos - Unifesp 2014 / Intranet  http://phpu.unifesp.br/drhunifesp/informacoes_institucionais/index.php 

*** Fonte: Pró-Reitoria de Aministração - Orçamento 2013 / http://www.unifesp.br/pradmin/orcamento_consu.pdf 

**** Fonte: Site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, atualizado pela secretaria da Câmara de Pós - Diadema / http://www.unifesp.br/propgp/index.php/pos-graduacao/programas-pg 

QUADRO COMPARATIVO DOS CAMPI UNIFESP - 2014
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Tese 34: Democratização da Representação Técnico-Administrativa no Conselho de 

Graduação 

 

PROPOSTA: 

O art. 56 da Lei 9694/96 (LDB) prevê que “as instituições públicas de educação superior 

obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados 

deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional”, nos 

quais “os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado”. 

Subtende-se daí que os trinta por cento de assentos restantes seriam distribuídos igualitariamente 

entre as demais categorias da comunidade universitária (técnico-administrativos e estudantes). 

Ocorre que o art. 18, item VII do Estatuto determina um único assento para a representação técnico-

administrativa no Conselho de Graduação, embora o seu parágrafo único diga que “a representação 

(...) dos servidores técnico-administrativos em educação será contemplada de acordo com a 

proporção estabelecida na lei de regência da matéria”. 

Um único assento parece estar bastante aquém da metade dos 30% restantes das vagas docentes e 

não garante a devida representação e contribuição que os técnico-administrativos podem trazer para 

o desenvolvimento da Graduação em nossa Universidade. 

Dessa forma, é necessário um aumento no número de vagas para representação técnico-

administrativa no Conselho de Graduação, de modo a garantir pelo menos uma vaga técnico-

administrativa por Unidade Universitária envolvida com a Graduação. 

Proponho que além do Conselho de Graduação, nos demais conselhos as vagas reservadas à 

representação técnico-administrativa sejam rateadas entre os câmpus, proporcionalmente ao número 

de técnico-administrativos lotados em cada um, garantindo o mínimo de uma vaga por câmpus. 

Apoiadores:

Ana Claudia Macieski Martins 

Andrea Peres Caboclo e Cunha 

Carlos Fernando Barreto de Oliveira 

Claudio Amor Martins Leonello 

Daianny Seoni de Oliveira 

Daniel dos Santos Francesco 

Daniela Cristina dos Santos 

Danilo Silva Pereiro 

Dayane da Silva 

Deborah Mendonça 

Eder Mantovani 

Eduardo Rodrigues da Silva 

Elisangela Marina dos Santos 

Felipe R. Saab Espada 

Jose Moraes Neto 

Juliana Belfiori Picolo 

Karla Helene M. Lima 

Karla Nieva 

Kesia Damascena Winter de Morais 

Lara Costa da Silva Pereira 

Leandro de Carvalho Gonçalves 

Lucas Pereira Souza 

Maria Cristina Araujo 

Mariana P. S. Guimarães 

Rafael João da Luz 

Renato Zamarrenho 

Rosangela Cristina da Silva Leite 

Sumyre Ebisui 

Tatiana Travassos de Menezes 

Thiago Souza Ramalho 
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Tese 33: Implantação de um Sistema de Gestão Informatizado na Unifesp 

 

Resumo:  

Tese que sugere os princípios e parâmetros básicos para implantação de um sistema global 

de gestão informatizado na Unifesp, capaz de englobar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão. 

Exposição da tese:  

Nos próximos anos a Unifesp deve caminhar para sua meta maior “tornar-se uma 

universidade de excelência” em Ensino-Pesquisa-Extensão-Administração, capaz de equiparar-se 

com as melhores e maiores universidades do mundo. 

A Unifesp deve perseguir os princípios constitucionais da administração pública (de acordo 

com a emenda constitucional n° 19/98): Princípio da Legalidade, Princípio da Impessoalidade, 

Princípio da Moralidade, Princípio da Publicidade, Princípio da Eficiência. 

Neste sentido, a implantação de um sistema informatizado de Gestão Global da 

Universidade é ferramenta imprescindível para que tenhamos todos os dados da universidade 

relativos a ensino, pesquisa, extensão e administração disponíveis para toda a comunidade interna, 

assim como para a sociedade, preservando, obviamente, a exposição de questões estratégicas e 

pessoais. 

O estabelecimento de fluxos e procedimentos, a padronização na inclusão de dados, a 

disponibilização de informações consistentes e a comunicação com as plataformas gerenciais do 

poder público federal (Lattes, Carlos Chagas, Sucupira, SIAPENET, etc.) são extremamente 

importantes para que toda a comunidade da UNIFESP consiga enxergar-se dentro dos 

procedimentos e instâncias da Universidade. Ainda, um sistema informatizado de Gestão Global da 

Universidade pode constituir-se em rica fonte de dados para pesquisas relacionadas à administração 

pública, ao gerenciamento do ensino superior e à condição sócio-econômica-cultural da comunidade 

universitária da Unifesp. 

Sabe-se da existência de algumas empresas que atuam no mercado para o desenvolvimento 

de sistemas capazes de gerenciar todo funcionamento de empresas bastante complexas. Tem-se o 

conhecimento também de alguns sistemas de gerenciamento sendo utilizados tanto por 

universidades públicas quanto privadas. 

A boa experiência vivida por alguns campi na elaboração de seus planos diretores em 

parceria com uma empresa privada contratada para tal nos incita a querer reproduzir este modelo 

para outras áreas que demandam de rápida e competente solução em busca da eficiência. Neste 

sentido, acreditamos que para o desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão 

informatizado faz-se necessário contar com o profissionalismo e a experiência de empresas com 

este escopo de atuação. 

Há de se considerar que a complexidade da implantação de algo como um sistema de gestão 

informatizado para toda a universidade, que cubra Ensino-Pesquisa-Extensão-Administração não 

poderá ser realizado a curto prazo. No entanto, verifica-se a possibilidade da aquisição de um 

sistema global, porém que possa ser implantado de forma escalonada por meio de módulos 

específicos. 
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Propostas: 

1. Contratação e empresa especializada para elaboração de Plano de Gestão da Unifesp por 

Sistema Informatizado.  

2. Contratação de empresa apta desenvolver, de maneira escalonada, um sistema informatizado 

capaz de executar o Plano de Gestão da Unifesp por Sistema Informatizado. 

 

Apoiadores: 

Ana Luisa Vietti Bitencourt 

Ana Maria Santos Gouw 

André Vieira da Cunha 

Cesar Rogerio Cardoso 

Classius Ferreira da Silva 

Crisitna Maria Pedroso 

Cristiano F. Schwertner 

Daniela Gonçales Rando 

Danilo Macedo Rocha 

Daphne Katae Figueiredo 

Débora Fernanda Roggiero 

Diogo de Oliveira Silva 

Evaldo Oliveira 

Evelyn Gluz Romano 

Fabiana Perrechil Bonsanto 

Fábio Alves Pereira 

Fábio S Raposo do Amaral 

Felipe Mancini 

Fernando A. Oliveira 

Flaminio de O. Rangel 

Georgia Labuto 

Graziela Bianco 

Guilherme Brockington 

Heron D. Torres da Silva 

Igor T. Lazzarotto Bresolin 

Ilana Fichberg 

Ileana Rubio 

Izabel Patrícia Meister 

Jean Carla Viana Moura 

João Alexandrino 

João Valdir Comasseto 

Jones Erni Schmitz 

José Alves da Silva 

Juliana dos Santos Oliveira 

Karina Bortoluci 

Larissa Prearo Sanches 

Laura Oliveira Péres Philadelphi 

Lavinia Oliveira 

Luciana Varanda Rizzo 

Luciano Caseli 

Luciene A R Minarini 

Maria Isabel Cardoso 

Marilena Souza Rosalen 

Matheus G D N Raffo 

Newton Andreo Filho 

Nilson Antonio de Assuncao 

Norberto Sanches Gonçalves 

Paula Midori Castelo Ferrua 

Paulo R. R. Minarini 

Rafael Augusto M. Silva 

Romilda Fernández Felisbino 

Sarah Arruda 

Tereza da Silva Martins 

Thaís Cyrino de Mello Forato 

Thiago Graça da Silveira 
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Tese 36: Extensão Universitária Construída por todos na Unifesp – Inclusão por Competência 

e Atuação 

Contribuição dos técnico-administrativos em educação com titulação – TAEs - que atuam na 

Extensão da UNIFESP 

 

A graduação e pós-graduação stricto sensu são áreas do conhecimento que historicamente 

contemplavam a atuação exclusiva de docentes concursados Nos últimos anos, entretanto, este 

cenário vem se modificando devido à demanda institucional da UNIFESP, com aposentadoria ou 

saída de docentes para outras instituições. 

Em alguns programas, observa-se que os TAEs assumem a docência junto à graduação e a 

orientação de teses de mestrado e doutorado, chefias de novos setores onde não há docentes, 

assumem integralmente a supervisão da residência médica e multiprofissional principalmente na 

Escola Paulista de Medicina e no Hospital Universitário. 

No Brasil, a extensão universitária é um dos pilares do ensino. Obedecendo ao preceito 

constitucional da “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” os planos de atividades de 

extensão são elaborados levando em consideração uma ou mais dessas perspectivas. 

 

A. INCLUSÃO POR COMPETÊNCIA E ATUAÇÃO 

1. Extensão nas universidades 

As atividades de extensão universitária incluem programas, projetos, cursos lato sensu, eventos, 

estágios, núcleos de estudo, etc. São desenvolvidas nas universidades públicas ou privadas, sem 

restrições sobre o profissional que pode exercê-las. 

Essas atividades propiciam desenvolvimento profissional ao docente, discente e ao técnico 

administrativo pela qualidade do ensino, integração com a comunidade e o fortalecimento do 

princípio da cidadania, bem como o intercâmbio artístico-cultural. 

A formação de profissionais pelos cursos de extensão engloba a proposta governamental de 

integração entre a universidade e a comunidade possibilitando a formação de equipes 

multidisciplinares para atuarem profissionalmente no coletivo e nas comunidades de prática. 

Hoje, não basta ao profissional - em qualquer categoria - possuir conhecimentos teóricos e executar 

seu trabalho individual com habilidade, ele precisa: aplicar seus conhecimentos em sua comunidade 

(competência), saber trabalhar em equipes, formar redes integradas de contato profissional, social e 

pessoal, ser atuante no seu local de trabalho, extrapolando o conceito de habilidades e 

competências, pois o profissional que a comunidade espera é um agente de modificações e não um 

mero espectador. 

 

2. Metas do Programa de Extensão Universitária 

O ProExt apoia as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou 

projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas, sugere temas 

como: atenção integral à família; combate à fome; erradicação do trabalho infantil; combate ao 

abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; juventude e desenvolvimento social; 

geração de trabalho e renda em economia solidária; promoção e/ou prevenção à saúde; violência 

urbana; direitos humanos; educação de jovens e adultos; atenção à pessoa idosa, à pessoa com 

deficiência e às populações indígenas e quilombolas; atividades complementares ao Programa 
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Brasil Alfabetizado; educação ambiental e apoio ao desenvolvimento comunitário; inclusão étnica; 

apoio à organização e desenvolvimento comunitário; inclusão social dos usuários de drogas; 

inclusão digital; apoio às atividades de escolas públicas; ensino de ciências; Educação de jovens e 

adultos, incluindo apoio ao desenvolvimento de sistemas locais e regionais de educação, 

alfabetização e letramento. 

 

3. Universidades e objetivos globais 

A UNIFESP já contempla vários dos temas da PROEXT, porém falta mais atuação no Programa da 

OMS relativo à Agenda do Desenvolvimento do Milênio a qual o Brasil é signatário e às novas 

metas propostas a partir de 2015 (www.myword2015.org).  

Os servidores TAEs UNIFESP podem desenvolver atividades locais e ações globais dentro da 

Extensão Universitária devido à sua qualificação profissional, como já ocorre dentro do governo 

federal. Há escassez de profissionais e docentes que atuam nessa interface saúde/ ambiente/ 

sociedade. 

 

4. Regimento PROEX 2013 

Na UNIFESP o acesso à docência é limitado pelo número de vagas por disciplina e formação 

específica. 

A Lei 1.091, de 12/01/2005 instituiu o plano de carreira para servidores TAE, incentivando sua 

qualificação de alto nível - mestrado, doutorado, pós-doutorado. O TAE com titulação já cumpre 

seu papel não só como profissional qualificado em prol da universidade, mas também atua no 

ensino e pesquisa, na coordenação de projetos, p.ex. 

Em 2006, o Regimento de Extensão (Gestão do Prof. Albertoni) permitiu que os TAEs com 

titulação de doutorado encontrassem seu equilíbrio profissional atuando de fato na Extensão 

Universitária, propondo cursos, coordenando e dando aulas, ações antes só permitidas aos docentes. 

Hoje os TAEs são responsáveis por cursos de extensão de alto nível (nada devendo aos cursos 

coordenados por docentes), fortalecendo o segmento lato sensu na UNIFESP. Vários cursos de 

Extensão da UNIFESP possuem corpo docente exclusivo de TAEs, alguns cursos firmaram 

parcerias extramuros com centros de excelência em ensino, pesquisa e assistência do país e do 

exterior. 

A partir de 2013, sem consulta à comunidade da UNIFESP, uma alteração no regimento da PROEX 

desconsiderou todo o trabalho construído pelos TAEs desde 2006, condicionando suas ações de 

extensão a partir de 2014 à tutela de docentes que passarão a responder como coordenadores dos 

cursos, projetos, programas. 

 

B. DETALHAMENTO DA TESE 

Justificativa 1 – Competência  

Os TAEs introduziram técnicas didáticas de vanguarda em alguns cursos, incentivam os alunos à 

análise crítica das informações que recebem em sala de aula, se auto-avaliam, sistematizam suas 

experiências, tem linhas de pesquisa na extensão, divulgam suas ações. 

Justificativa 2 – Inclusão  

Os atuais cursos de extensão na UNIFESP que passaram a ser desvalorizados apenas por não terem 

um docente como responsável devem ser avaliados sob outros contextos visto que eles foram 



 

94 
 

previamente aprovados pela PROEX, independente da categoria profissional do atual coordenador. 

Levar em conta as diferentes interfaces de trabalho dentro dos universos de conhecimento, não só a 

categoria profissional do coordenador TAE. 

Justificativa 3 - Extra-Muros  

A extensão universitária pode trabalhar a transdisciplinaridade – a partir dos eixos principais de 

cada curso contemplar também ações sócio-ambientais, a Agenda 21 Global aplicada aos temas 

desenvolvidos nos cursos, a gestão de riscos, biossegurança, discutir nosso futuro comum e da 

própria universidade, compartilhando com a comunidade do entorno dos campi esses 

conhecimentos através de eventos abertos, considerando a necessidade urgente de reorganizar as 

sociedades frente às alterações climáticas inevitáveis, as migrações de populações, a escassez de 

recursos hídricos e alimentos, a gestão de riscos – introduzir tópicos sobre sustentabilidade. 

Justificativa 4 – Sociedade  

A formação de redes organizadas multicêntricas será o ponto de partida para a preparação para a 

gestão sustentável, dentro e fora dos campi UNIFESP. Os alunos de extensão precisam ser 

incentivados à análise crítica das informações que recebem em sala de aula: avaliar, sistematizar 

suas experiências e divulgar suas ações na comunidade.  

Justificativa 5 - Desafios 

1. Introduzir novos modelos didático-pedagógicos na Extensão, aplicados para flexibilizar os 

currículos de extensão. 

2. Os cursos de Extensão atuais podem ser desdobrados em módulos temáticos que permitem 

integração de conteúdos entre os cursos oferecidos? Se sim, o aluno de extensão poderá escolher 

módulos de seu interesse, contemplando sua formação e área de atuação. 

 

D. Propostas dos Técnico-Administrativos com titulação de mestre, doutores e/ou pos-doc que 

atuam na coordenação de Cursos lato sensu  

1. As atividades de extensão da universidade devem ser realizadas por quem tem competência e 

vontade de colaborar, independente de sua classe profissional. 

2. Os CAMPI da UNIFESP tem características diferentes e ações que são adotadas em um CAMPI 

não podem ser generalizadas para outros. 

3. Toda e qualquer modificação futura que envolva TAEs devem passar por consulta à comunidade 

da UNIFESP tendo em vista que ela é composta não só por docentes. 

4. No Regimento atual do MEC 2014 não há nenhuma restrição para coordenação de cursos de 

extensão pelos TAE – cada universidade faz suas próprias regras de extensão. 

 

Sendo assim, solicitamos: 

D.1. Readequar o Regimento atual da PROEX UNIFESP considerando que outras universidades 

públicas e institutos de pesquisa já incluem os TAEs como coordenadores de cursos de extensão. 

D.2. Respeitar o trabalho já realizado pelos TAEs, permitindo a continuidade da coordenação de 

seus cursos na Extensão universitária, sem desvalorizar segmentos profissionais apenas por não 

serem docentes na UNIFESP. 
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Para pensar 

- Os certificados PROEX assinados pelos TAEs com titulação em seu período de atuação como 

coodenadores – desde 2006 - deixarão de ter valor legal para os profissionais formados nesses 

cursos nas turmas anteriores se permanecer a alteração do Regimento da PROEX de 2013 que 

impede os TAEs de coordenar seus cursos? 

 

Apoiadores: 

Ivani Lucia Leme     

Cristina Malzoni Ferreira Mangia  

Paola Zucchi     

Gisele Landim Lahoz     

Fernanda Crosera Parreira   

Rudolf Wechsler     

Simone de Campos Vieira Abib  

Nivia A. Pissaia     

Maria Conceição do Rosário    

Cibelli Rizo Cohrs     

Ana Virginia Nóbrega Gugliotti   

Lilian Cuppari Valle    

Douglas A. Rodrigues    

Armando Morales Junior   

Solange Aparecida Tedesco   

Rita de Cássia Valiengo    

Eliane Malheiro Ferraz de Carvalho  

Acary Souza Bulle Oliveira   

Jorge Mitsuo Mizusaki    

Anita Sachs      

Norma Lottenberg Semer   

Heloisa Baccaro Rossetti Santana  

Edmilson Takehiro Takata   

Maria Clemente     

Marcos Cesar Floriano     

Luciana Dias Chiavegato   

Afonso Carlos Neves     

Sissy Veloso Fontes    

Myrian Spinola Najas    

Samanta Mucci     

Adiel Goes de Figueiredo Jr   

Enith Hatsumi Fujimoto    

Jacy Perissinoto     

Cintia Johnston     
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Tese 37: Estudantes de Pós-Graduação da UNIFESP -  Reforma do Estatuto e do Regimento: 

estruturas de poder e representatividade 

  

  Esta tese reflete o acúmulo de discussões sobre a temática e o papel do jovem doutor na 

sociedade brasileira e tem como intuito contribuir para o debate e propostas para o primeiro (I) 

congresso da UNIFESP. 

Define-se jovem doutor aquele indivíduo que adquiriu o título de doutor nos últimos 10 anos 

e possui bolsa de pesquisa na categoria jovem pesquisador e pós-doc estando vinculado a Intuições 

de Ensino Superior (IES) na categoria bolsista sem apresentarem vínculo empregatício. 

 Apresentação da problemática: 

As atividades dos jovens doutores (aqui incluímos os pós-docs e jovens pesquisadores) e as 

condições em que estas são desenvolvidas durante o processo formativo sempre foram objeto de 

debate entre os pós-graduandos. No atual cenário político, onde se imputa à formação e à produção 

de ciência, tecnologia e inovação papeis transformadores e onde, através das políticas de educação, 

ciência e tecnologia os gestores têm expressado o desejo de um crescimento vultoso da formação de 

doutores para atuação nos setores público e privado com o intuito de dar resposta às questões 

sociais e econômicas, enxergamos o momento oportuno para aprofundar e dar consequência política 

ao debate dos direitos e deveres dos jovens doutores na UNIFESP. 

Para fazer esta discussão, o primeiro movimento necessário foi a reflexão acerca da natureza 

do jovem doutor, independente da modalidade e das características peculiares a ela. Somos 

trabalhadores? Desta questão, poder-se-ia tirar conclusões dicotômicas ou compreensivas. Optou-se 

por uma visão compreensiva, onde se entende o jovem doutor como trabalhador, uma vez que há o 

desenvolvimento de trabalho científico, e eventualmente de produtos do mesmo, sendo estes 

desenvolvidos num processo que apresenta demandas de dedicação de tempo e trabalho diversos. 

Considerando isso, entende-se que neste momento o labor é a condição que melhor 

contempla o estado do jovem doutor, independente da modalidade de formação em que nos 

encontramos. Tendo o trabalho científico como elemento constituinte básico do jovem doutor, mas 

partindo do princípio da equidade, é importante destacar as nuances, visto que o jovem doutor 

possui, a depender da modalidade, demandas distintas a depender dos momentos de expressão desta 

condição. Dito isso, é importante refletirmos de que esta condição manifesta-se distintamente de 

acordo com a modalidade formativa e que, por conseguinte, as demandas de direitos também se 

expressarão distintas, ainda que guardem consigo aspectos de direitos comuns.  

Nestes casos, sua única relação de direito é um contrato jurídico firmado com a IES 

prestadora do serviço, a qual garante acesso ao pacote de serviços fornecidos por estas instituições.   

Em seu cotidiano de trabalhador, o jovem doutor tem, desde o dia em que assina seu termo 

de compromisso, uma série de deveres e nenhum direito garantido. A coordenação do 

programa,  comissão de bolsas e orientador revezam-se na vigília da realização dos seus deveres, 

mas não há nada ‘no papel’ que expresse quais são seus direitos e não possuem uma representação 

nos colegiados da UNIFESP.  

Proposta: 

Solicitamos assim que estes jovens doutores que contribuem muito para o desenvolvimento 

da ciência do nosso país e da UNIFESP que tenha sua representação nos colegiados centrais e locais 

bem como nas comissões de ensino em pós-graduação e pesquisa (CEPG) e nos conselhos 

departamentais, permitindo que este indivíduo participe ativamente das esferas de decisões da 

UNIFESP. 
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Autores desta tese: Juliano Quintella Dantas Rodrigues e Daniel Vieira Conde Oliveira 

 

Apoiadores: 
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Tese 38: Representatividade para a Diretora de Enfermagem do HU / UNIFESP 

 

Introdução 

 

O Hospital Universitário da UNIFESP 

O Hospital Universitário da UNIFESP Hospital São Paulo é o principal campo de ensino 

teórico-prático e de pesquisas para cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O HSP HU da UNIFESP está entre os 50 hospitais 

universitários federais do país, faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando os 18 

hospitais universitários federais da região sudeste que foram reconhecidos pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação. 

Como hospital universitário, alberga 87 programas de residência da UNIFESP. Um hospital 

de ensino com muitos dos melhores programas de pós-graduação do Brasil, desempenhando 

funções de pesquisa e complementação profissional, alguns deles considerados pela Capes e por 

outras agências de fomento como os melhores do mundo. É também elemento-chave que congrega 

e coordena várias outras instituições que complementam suas atividades, estabelecendo parcerias 

extremamente efetivas em segmentos específicos. Atende à grande demanda de pacientes que 

necessitam de novos serviços. Ao lado de uma intensa atividade assistencial, destaca-se também 

pela vasta produção científica, que o qualifica como uma instituição de excelência, tanto no cenário 

nacional quanto no internacional. 

A instituição atende a todas as especialidades de saúde, com vocação para procedimentos de 

alta complexidade. Mensalmente, são realizadas mais de 90 mil consultas, 2.600 internações, 1.600 

cirurgias e cerca de 290 mil exames laboratoriais. Diariamente, são atendidos cerca de 4 mil 

pacientes ambulatoriais e mil nos serviços de pronto-socorro e pronto atendimento. Sua 

representatividade para os gestores estadual e municipal a torna responsável, na Grande São Paulo, 

pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes 

de outros estados. 

O Hospital Universitário tem como missão a prestação de assistência à saúde à população 

brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde, e a formação de recursos humanos, que são 

imprescindíveis e contribuem para a qualidade do próprio SUS. 

 

A Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário 

A Diretoria de Enfermagem é a instância máxima administrativa na organização da 

Enfermagem. Está  vinculada à Diretoria do Hospital Universitário da UNIFESP e é responsável 

por definir a filosofia, a política, as diretrizes sendo responsável ainda, pelo planejamento, 

coordenação e avaliação  da assistência de enfermagem em todas as áreas de atendimento da 

clientela em unidades de internação, ambulatoriais e de emergência do HU, sob sua 

responsabilidade.  

A assistência à saúde da população, com base nas políticas nacionais de saúde e educação, 

bem como nas diretrizes estabelecidas pela Universidade, pelo Hospital Universitário e pela Escola 

de Enfermagem constituem os pressupostos que norteiam o delineamento dos objetivos e valores da 

Diretoria de Enfermagem.  

Em virtude da competência técnica e ético -política do corpo de enfermagem, nas áreas de 

assistência, ensino teórico-prático, pesquisa e gerenciamento a Diretoria de Enfermagem participa 
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de do ensino teórico-prático e de pesquisas do curso de graduação e pós-graduação da Escola de 

Enfermagem da Universidade federal de São Paulo (UNIFESP). A Diretoria de enfermagem tem 

destaque preponderante para a consecução dos objetivos da instituição. 

A Diretoria de Enfermagem tem por Missão proporcionar condições para a assistência de 

enfermagem de excelência em todos os níveis de complexidade, formar  recursos humanos e gerar 

pesquisas que colaborem com melhorias na prática clínica.  

A Diretoria de Enfermagem tem por Visão ser referência para os clientes, colaboradores e 

alunos pelo seu comprometimento na busca de excelência dos serviços prestados e investimentos na 

qualidade com as relações humanas. Tem como Valores: o  respeito às pessoas, inclusão, eficiência, 

qualidade de vida, segurança em todos os níveis,  humanização, ética e educação / aprendizagem. 

Alguns dos principais problemas são: 

1- Ausência de representatividade da Diretoria de Enfermagem no Conselho Gestor; 

2- Ausência de representatividade da Diretoria de Enfermagem no Congregação da Escola Paulista 

de Enfermagem; 

3- Pouca  autonomia no âmbito da Diretoria de Enfermagem; 

4- Pouca  visibilidade da Diretoria de Enfermagem. 

Algumas consequências: 

1 - Insegurança administrativa;  

2 – Ausência de participação em decisões que afetam diretamente a Diretoria de Enfermagem e sua 

equipe;  

3 - Processo decisório lento, desarticulado e ineficiente; 

4- Fragilidade do elo entre ensino-assistência na busca da excelência da assistência de enfermagem; 

5- Dificuldades na conquista de espaços administrativos;  

6-  Conflitos gerados pela centralização do poder decisório; 

7- Falta de envolvimento de Docentes de Enfermagem nos problemas do HU em relação às 

dificuldades que tem os enfermeiros de exercer a plenitude da profissão; 

8- Pouca contribuição dos docentes da EPE para a ampliação do conhecimento técnico-científico 

dos profissionais da enfermagem do HU; 

9- Falta de políticas para distribuição de vagas para diferentes cursos na EPE; 

10- Dificuldade na integração dos interesses da academia e da assistência. 

 

Proposta 

Participação efetiva da Diretora de Enfermagem do HU no Conselho Gestor do Hospital  e na 

Congregação da Escola Paulista de Enfermagem. 

1. Alterações e inclusões no Regimento da Unifesp que possibilite a inclusão da Diretora de 

Enfermagem como membro efetivo no Conselho Gestor. 

2. Alterações e inclusões no Regimento da EPE que possibilite a inclusão da Diretora de 

Enfermagem como membro efetivo na Congregação. 
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Conclusão 

Se faz necessária a participação plena e efetiva da Diretoria de Enfermagem do Hospital 

Universitário tanto no Conselho Gestor do HU, quanto na Congregação da Escola Paulista de 

Enfermagem com assento garantido voz e voto, para  garantir a participação nos  processos 

decisórios de forma articulada e eficiente. Fortalecer o elo entre ensino-assistência na busca da 

excelência da assistência de enfermagem e consequentemente envolver o docentes de Enfermagem 

nos problemas do HU e na ampliação do conhecimento técnico-científico dos profissionais da 

enfermagem do HU. 

 

Apoiadores : 

 

Ieda Aparecida Carneiro  

Silvia Linhares        

Maria da Glória da Silva      

Elisângela N. P. de Souza      

Claudia Nigro     

Cristiane Bernardo da Silva  

Elisabete dos Santos      

Marcia Coelho da S. Santos    

Simone do Nascimento    

Kelly Luciana Teixeira      

Elaine Bergamasco G. Alves      

Rita de Cassia Fernandes      

Eudes Alexandre das Neves     

Adriana de Lourdes Afonso       

Marilza Correia Nunes         

Isabel Galmacci dos Santos       

Gislene Rodrigues        

Vera Lucia Bernardo Pereira      

Clispim Valladares do Nascimento    

Marta Sonha       

Regina Fátima de Olivera      

Rita Aparecida Ferreira dos Santos      

Marlete Viveiros Viana     

Maria Helena Ferreira de Lima   s  

Wanderley Baptista de Lima        

Juliana B de Deus  

Ângela Maria Ferro 

Renata Santos Santana  

Shara  Vieira Araujo 

Kalina Petrof  

Ângela Maria Ferro   

Juliana Beneduzzi de Deus   

Viviane Ribeiro de Paula   

Fabiana da Silva Augusto    

Danila Cristina Paquier Sala 

Marli Sanae Enomoto Nakasawa    

Celina Mayumi Morita Saito    

Odete Teresinha Portela 

Camila Aparecida Soares Ferreira  

Isabella Valério dos santos Delmotte   

Célia Nunes Resende 
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Tese 17: A Universidade deve promover a Ciência Aberta, o Livre Acesso à Cultura e ao 

Conhecimento 

Resumo 

Ciência, cultura e conhecimento são frutos da ação coletiva e constituem o bem comum 

("commons") que faz da universidade um importante espaço de criação, compartilhamento e 

difusão de idéias, de práticas e tecnologias. Se na sua origem a ciência moderna nutriu-se de uma 

importante publicização e abertura, baseado no escrutínio dos procedimentos e resultados, na 

possibilidade de sua ampla reprodução e modificação para novos aperfeiçoamentos e na ampla 

difusão social para aplicações diversas, hoje este commons encontra-se ameaçado. 

De maneira análoga ao cercamento das terras comunais que deram origem à acumulação privada da 

terra, no atual contexto histórico a cultura, os diversos tipos de conhecimento, inclusive o  

conhecimento científico, estão sujeitos a novas formas de privatização, sendo tratados como bens 

materiais passíveis de apropriação exclusiva. Seja pela ampliação dos direitos de propriedade 

intelectual, através dos mecanismos de avaliação da produtividade científica, seja por uma cultura 

instrumental e proprietária na sua relação com o saber, observamos que tais dispositivos tem 

ensejado mais a competição entre os pares do que a cooperação, mais o bloqueio da criatividade do 

que o incentivo à inovação, introduzindo dinâmicas nocivas à produção e difusão de novos 

conhecimentos. 

Enquanto muitos países de reconhecida produção científica e tecnológica estão reavaliando os 

efeitos negativos da privatização do conhecimento - quando a criação de patentes e direitos autorais 

são utilizados para bloquear a inovação de um possível competidor - o governo brasileiro espera 

fazer a modernização da produção científica e tecnológica mediante a inserção tardia no jogo da 

"inovação" em que as cartas do tabuleiro internacional já estão todas definidas. 

Como evidências dessa tendência internacional, temos as análises do Nobel de economia e diretor 

do banco mundial Joseph Stiglitz[1.1], professor da Columbia University, de Paul David[1.2], 

professor emérito de Stanford e Oxford, da Nobel de economia Elinor Ostrom[1.3], entre outras, e 

ações concretas como a contratação pelo Ministério da Ciência Britânico do cofundador da 

Wikipédia Jimmy Wales[2], a licença e repositório de hardware aberto do CERN[3], o 

financiamento australiano ao desenvolvimento aberto de fármacos para malária[4], e também 

iniciativas no setor privado a exemplo da Open Invention Network[5] e da Tesla Motors[6]. 

Por acreditar que a universidade deve promover o livre acesso ao conhecimento e à cultura, e que a 

ciência cresce e se aperfeiçoa quanto mais partilhada, desejamos promover práticas institucionais 

que fomentem a colaboração, o compartilhamento e o livre acesso à informação nas diversas fases 

da produção, ensino e difusão científica. 

 

Propostas 

 Estender a promoção do acesso aberto (veja plataforma Scielo) a toda produção científica 

financiada com recursos públicos. Haja visto que no suporte digital as regras baseadas na 

escassez não fazem mais sentido. Hoje é sabido que a livre circulação de edições digitais 

contribui para o aumento das vendas das versões impressas do mesmo trabalho, além de 

ampliar o acesso e o público a esses recursos. 

 Adotar protocolos para o compartilhamento dos procedimentos de pesquisa e dos bancos de 

dados produzidos pela comunidade científica para fortalecer a cooperação na utilização das 

informações produzidas (veja o projeto Open Source Malaria). 

 Fomentar o software livre na universidade e a adoção de padrões abertos para arquivos e 

materiais digitalmente disponíveis como um passo importante para ampliar o acesso, uso, e 
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trabalho colaborativo entre pesquisadores e instituições no Brasil e ao redor do mundo. As 

tecnologias (hardware e software) criadas e adotadas em nossas práticas científicas e 

educativas podem se orientar pelo paradigma da abertura (veja o exemplo da Internet e da 

World Wide Web, tornada universal graças à adoção de protocolos informáticos abertos). 

 Promover os Recursos Educacionais Abertos (REA) através de formas alternativas de 

licenciamento autoral como política institucional da universidade. Quando os materiais 

educacionais utilizados em sala de aula e mesmo os produzidos pela comunidade são de 

acesso limitado - por edições esgotadas, barreiras de acesso a alunos que participam do 

curso em questão, livros restritos aos espaços das bibliotecas, contratos comerciais que 

alienam o autor etc - colocam professores, estudantes e pesquisadores numa zona cinzenta 

quanto ao direito autoral, além de limitar seriamente o acesso, compartilhamento e melhoria 

dos recursos didáticos, obstruindo o ciclo virtuoso de produção intelectual que é prática 

essencial na universidade. Considere-se bons exemplos como o programa de incentivos 

adotado pela UFPR[7] e o projeto de adoção de licenças livres pela Universidade Aberta do 

Brasil[8]. 

 Desenvolver e institucionalizar mecanismos de reconhecimento e valorização de 

contribuições ao conhecimento produzido abertamente durante os processos de pesquisa e 

ensino, de modo que a produção de conhecimento e inovação abertos se torne uma atividade 

positiva na carreira de docentes, estudantes e demais. 

 Promover o monitoramento dessas produções abertas para que se possa contemplá-las nas 

avaliações das atividades da universidade, para seu próprio direcionamento como também 

embasando o investimento da sociedade na instituição e estimulando maior envolvimento 

público na produção e nos debates sobre ciência e tecnologia. 

Uma universidade que se pretende inovadora na produção científica e socialmente comprometida 

deve promover práticas sociais e formas de produção de conhecimentos em que o commons (bem 

comum e não-rival - base da ciência, cultura e conhecimentos, mas também da coesão social) seja 

permanentemente nutrido e ampliado, resistindo portanto às tendências de apropriação exclusiva 

que contribuem para a corrosão da própria comunidade. 

------- 

[1.1] Stiglitz 

http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3/ 

 

[1.2] Paul David 

http://siepr.stanford.edu/publicationsprofile/2791 

 

[1.3] Elinor Ostrom 

http://mitpress.mit.edu/books/understanding-knowledge-commons 

 

[2]Jimmy Wales: 

http://news.sciencemag.org/2012/05/u.k.-government-enlists-wikipedia-founder-open-access-policy 

 

[3] CERN Open Hardware 

http://www.ohwr.org/ 

 

[4] Open Source Malaria 

http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3/
http://siepr.stanford.edu/publicationsprofile/2791
http://mitpress.mit.edu/books/understanding-knowledge-commons
http://news.sciencemag.org/2012/05/u.k.-government-enlists-wikipedia-founder-open-access-policy
http://www.ohwr.org/
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http://opensourcemalaria.org/ 

[5] Open Invention Network 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Invention_Network 

 

[6] Tesla Motors 

http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2014/06/12/tesla-goes-open-source-elon-musk-releases-

patents-to-good-faith-use/ 

 

[7] Universidade Federal do Paraná - Política de Incentivo aos Recursos Educacionais Abertos: 

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-e-pioneira-na-valorizacao-de-recursos-educacionais-

abertos-rea/ 

 

[8] REA (Recursos Educacionais Abertos) na Universidade Aberta do Brasil 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-1-2014-Unesco-TOR-17jul14.pdf 

 

Apoiadores 

Airton Felix Silva Souza 

Alexandre Fernandes Pedrosa 

Anderson Ferreira da Silva 

Andrea Claudia Miguel Marques Barbosa 

Antonio Coelho Ferla 

Arlindo Flavio da Conceição 

Carlos Alberto da Silva 

Cláudia Alessandra Tessari 

Daniel Pereira de Souza Benigni 

Daniel Revah 

Denise de Paula da Silva Ferreira 

Diego Rafael Ambrosini 

Edson Luís de Almeida Teles 

Edsonia Lopes dos Santos 

Elaine Hipolito dos Santos Costa 

Eric Anacleto Ribeiro 

Fábio Alexandre dos Santos 

Fábio da Silva Santos 

Felipe Cabral Novaes 

Fernanda Sales Diogo 

Francisco De Ambrosis Pinheiro Machado 

Henrique Zoqui Martins Parra 

Higor de Moura Valente 

Iara Rosa Farias 

Ivan Rodrigues Martin 

Janaína Sant'Ana de Andrade 

Janes Jorge 

Jorge Alejandro Henriquez Gonzalez 

José Carlos Marques Aleixo 

Jose Lindomar Coelho Albuquerque 

Josiane Teixeira Martinez 

Juliana de Andrade Meira 

Juliane Domingos Yamanaka 

Kathleen Ferreira Angulo 

Lucila Maria Pesce de Oliveira 

Luis Filipe Silverio Lima 

Marcela Roberta Guimarães Vasco 

Marcia Cardoso Bezerril 

Marcos Pereira Rufino 

Maria Cristina Pompa 

Mateus Leiva 

Mônica Conceição da Cunha Oliveira 

Natália Marino Marques 

Nayla Beatriz Tebas Bretas 

Patricia Rosin Lacintra Vechia 

Pily Silva Mendes 

Rafael Alves Neves da Silva 

Raoni Biasucci Vega 

Renato Flavio Racin 

Renato Ponzetto Aymbere 

Rodolfo de Jesus Silva 

Rodrigo Medina Zagni  

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira 

Sandro Kobol Fornazari 

Valéria Mendonça de Macedo 

 

  

http://opensourcemalaria.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Invention_Network
http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2014/06/12/tesla-goes-open-source-elon-musk-releases-patents-to-good-faith-use/
http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2014/06/12/tesla-goes-open-source-elon-musk-releases-patents-to-good-faith-use/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-e-pioneira-na-valorizacao-de-recursos-educacionais-abertos-rea/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-e-pioneira-na-valorizacao-de-recursos-educacionais-abertos-rea/
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-1-2014-Unesco-TOR-17jul14.pdf
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Tese 20: Curso de Pedagogia – Institucionalização do Programa de Residência Pedagógica 

(PRP) da UNIFESP e construção de uma política institucional de sustentação do PRP e de 

outras iniciativas de formação prática dos estudantes de licenciatura na universidade 

Resumo: A tese apresenta a necessidade de reconhecimento institucional do Programa de 

Residência Pedagógica (PRP) da UNIFESP no Curso de Pedagogia como parte relevante do Projeto 

Político Acadêmico da UNIFESP para a formação de professores da educação básica e a urgência 

em conferir a esse programa e a outras iniciativas de formação prática dos licenciandos da 

universidade, as condições políticas e financeiras necessárias à formação de qualidade esperada da 

UNIFESP. Apresenta propostas concretas para compor a política institucional de formação inicial 

de professores nos cursos de licenciatura em geral e no PRP em particular. 

 

Exposição da Tese: 

Considerando que a formação de professores é uma prioridade nacional expressa: na Política 

Nacional de Formação Inicial e Continuada de Professores, Decreto Presidencial n.  6.755, de 29 de 

janeiro de 2009; na instituição de Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Inicial e 

Continuada de Professores da Educação Básica Pública, previstos no citado decreto; na criação do 

Comitê Gestor Nacional de Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica; na 

instituição, em 2013, do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 

Professores da Educação Básica - COMFOR UNIFESP por meio da portaria da reitoria n. 33 de 

setembro de 2013 e, finalmente, nas Metas do Plano nacional de Educação 

Considerando os princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica descritos abaixo (Art. 2
o
  do Decreto 6.755/2009) e os impactos desses princípios 

no Projeto político acadêmico da Unifesp:  

I-a formação docente para todas as etapas da educação básica como compromisso público de 

Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, 

construída em bases científicas e técnicas sólidas; 

II-a formação dos profissionais do magistério como compromisso com um projeto social, 

político e ético que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, 

inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais; 

III-a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada entre o 

Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino; 

IV-a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas 

instituições formadoras nas modalidades presencial e à distância; 

V-a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 

domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

VI-o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como espaços 

necessários à formação inicial dos profissionais do magistério; 

VII-a importância do projeto formativo nas instituições de ensino superior que reflita a 

especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades 

que concorrem para essa formação e garantindo sólida base teórica e interdisciplinar; 

(...)IX-a eqüidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das 

desigualdades sociais e regionais; 
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X-a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os diferentes 

níveis e modalidades de ensino; 

(...) XII-a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de cultura e, 

como tal, da necessidade de seu acesso permanente a informações, vivência e atualização culturais.  

Considerando que a Lei 13005 de 25 de junho de 2014 (Plano Nacional de Educação 2014-2024) 

estabeleceu metas para a formação de professores e que isso demanda da UNIFESP uma revisão de 

seus projetos de formação, com destaque para a formação prática em estágios e Programas 

específicos - PRP; 

Considerando que a formação inicial de professores em cursos de Licenciatura na UNIFESP teve 

início em 2007 e hoje somam 6 Cursos, dos quais dois (Letras e Ciências) formam professores de 

área com diferentes habilitações, todos preparando quadros para atuação na educação escolar básica 

pública e privada; 

Considerando a experiência da UNIFESP na oferta de cursos de Licenciatura, nos estágios 

curriculares obrigatórios e, em especial, no desenvolvimento do Programa de Residência 

Pedagógica no Curso de Pedagogia, exige reconhecer a necessidade de apoio técnico e financeiro às 

unidades, cursos, estagiários e residentes; 

Considerando as demandas geradas pelo PRP aos residentes, que envolvem tempo e recursos 

financeiros para cobrir despesas adicionais com transporte, alimentação e insumos para a realização 

de intervenções pedagógicas nas escolas – dificuldades já registradas e obtidas por meio de pesquisa 

desenvolvida com apoio da Capes entre 2010 e 2013 (Prodocência 2010); 

Considerando as características das regiões em que estão os campi que oferecem cursos de 

Licenciatura e campos de aprendizagem prática docente, em que se destacam carências e 

vulnerabilidades locais importantes que implicam a necessidade de acolhimento e apoio aos 

estudantes e professores supervisores/preceptores; 

 

Propomos:  

1. A institucionalização do Programa de Residência Pedagógica (PRP) da UNIFESP e a 

construção de uma política institucional de sustentação do PRP e de outras iniciativas 

de formação prática dos estudantes de licenciatura na universidade. 

2. A garantia de transporte aos estudantes de licenciatura durante períodos de 

aprendizagem prática obrigatória (estágios curriculares obrigatórios e residência 

pedagógica) e que os custos dessa ação sejam agregados ao custo geral da Formação de 

Professores para a Educação Básica na UNIFESP; 

3. Institucionalizar o Projeto apresentado em 2012 à Direção Acadêmica do Campus e à 

PROGRAD, intitulado “Auxílio itinerante a Residentes do PRP” (Viabilizado por meio 

de número de bolsas destinadas a estudantes que serão utilizadas de modo itinerante 

pelos residentes durante os períodos de RP), com o objetivo de garantir as condições 

básicas dos residentes nos períodos de imersão em campo.  

4. Buscar recursos adicionais do MEC para viabilizar o projeto de Residência 

Pedagógica, e outros projetos institucionais de formação de professores que atendam 

diretrizes e metas da política institucional a ser elaborada com vistas a concretizar 

uma formação de excelência.  

5. Institucionalizar o PRP da UNIFESP valorizando a atuação de docentes e estudantes 

de Pedagogia e oferecendo as condições básicas para seu funcionamento - assim como 

outras experiências de formação prática nas licenciaturas - é condição para que a 
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inovação e o ineditismo praticados aqui não sejam apenas apreciados e apropriados 

por outros, mas reconhecidos e apoiados os esforços de estudantes e docentes.  

 

Proponentes: Prof. Dra. Célia Maria Benedicto Giglio 

  Estudante Daniel Cerqueira Ciasca (Curso de Pedagogia) 

 

Apoiadores: 

Adriana Regina Braga 

Alaina Conceição Lima de Castro.  

Alana Cardoso de Oliveira  

Alessandra Secundo Paulino  

Alexandre Filordi de Carvalho 

Aline Andrade Meira 

Aline de Souza Andrade  

Amanda Cristina de Souza 

Amanda Delfino Miranda  

Amanda Elizabete F. Silva 

Amanda Leisa Martins da Silva 

Amanda Ribeiro Farias  

Amanda Sousa e Silva   

Ana Alice Fernandes Nagahama  

Andréa Aparecida Teixeira 

Ava Almeida de Andrade 

Beatriz Augusto Fávero 

Beatriz Fujita 

Bianca Letícia de Almeida 

Bianca Midori Ocuno 

Caio Tiago de Faria Ferreira 

Camila Leite Araújo Roncon 

Camila Pilatis 

Carla Suzani Gleis Batista  

Carlos Eduardo de Camargo  

Carolyn Amanda Ferreira da Silva  

Celia Maria Benedicto Giglio 

Claudia Natali 

Daniel Cerqueira Ciasca 

Danielle Tiemi Taira 

Débora Milene Bento Silva 

Deise Rufino Pinheiro 

Dulcelina Andrade dos Santos de Macedo  

Edimária Carvalho de Castro 

Emerson S. Sousa 

Eunice Gomes Ferreira 

Felipe José do Nascimento Henrique  

Felipe Valentim Bonifácio  

Fernanda Miki M. Santos 

Gabriela Santos 
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Tese 25: Sobre Atividades de Prática de Campo  

 

Resumo: A proposta ora apresentada tem a intenção de mobilizar toda a comunidade acadêmica da 

Unifesp (docentes, técnicos e alunos) para a adequação das práticas de campo de diferentes áreas do 

conhecimento, um desafio frente a sua atual expansão.  

Contextualização:  

Práticas de campo são atividades essenciais para a formação profissional nas distintas áreas de 

conhecimento. Profissionais formados com experiências práticas, ainda durante a graduação, 

apresentam habilidades de trabalho em grupo e de soluções de problemas que diferem de 

profissionais com formação puramente teórica. Entretanto, as peculiaridades das atividades de 

campo diferem entre as diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, as atividades práticas a 

serem realizadas em áreas marinhas e costeiras, têm especificidades distintas das práticas da saúde 

que por sua vez, muitas vezes, diferem das atividades práticas das humanidades e tecnológicas. Tais 

especificidades dizem respeito as questões de segurança, deslocamento, custos e autorizações 

ambientais e éticas necessárias para suas respectivas execuções. Com a expansão universitária, 

diferentes áreas do conhecimento foram e ainda estão sendo criadas na UNIFESP. A Universidade 

deve intensificar seus esforços para contínuo aprimoramento e adequação nos procedimentos 

relativos as novas áreas do saber agora inseridas na instituição pelo processo de expansão. Nesse 

sentido, há necessidades pertinentes à adequação de normas para realização de atividades práticas, 

nas diferentes áreas do conhecimento.  

Propostas:  

(1) criação de um regimento geral para atividades de campo que contemple características comuns e 

com flexibilidade para que os cursos possam complementar de acordo com suas especificidades;  

(2) criação de centros de custos específicos relacionados as demandas das respectivas atividades 

práticas;  

(3) previsão de licitações que permitam a contratação de serviços de terceiros, englobando: 

transporte interestadual de discentes; aquisição de equipamentos necessários para o 

desenvolvimento das práticas de campo; aquisição de material de consumo que permita viabilizar as 

práticas (químicos, plásticos, etc.);  

(4) orçamento específico para a realização das práticas de campo;  

(5) implementar um sistema informatizado que ampare e dinamize os processos burocráticos da 

prática de campo.  
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Tese 26: Melhor Aproveitamento dos Espaços Físicos do Campus com o Intuito de Melhorar a 

Articulação Política e Intercâmbio de Ideias Entre a Comunidade Acadêmica 

 

Resumo 

Essa tese tem como principal objetivo refletir sobre a utilização dos espaços físicos do 

campus, não somente ao que se diz respeito à graduação, pesquisa e extensão, mas também a 

utilização dos espaços físicos como meio de integração social, intercâmbio de ideias e articulação 

política entre as categorias do campus. 

 

A má utilização dos espaços físicos do campus e o vício em adaptações  

Vivemos num contexto de adaptação: As salas de aula são um grande galpão adaptado; o 

Restaurante Universitário é uma sala adaptada; a biblioteca é um saguão adaptado; os laboratórios 

são salas adaptadas; a sala de aula é um refeitório adaptado e não espantaria se o banheiro fosse 

uma cozinha adaptada.  

Há oito anos, com a expansão do ensino público federal, a UNIFESP Diadema foi 

inaugurada com a intenção de receber quatro cursos: Farmácia, Engenharia química, Química e 

Ciências Biológicas. Foi aprovado um ciclo básico comum como estratégia para a falta de espaço 

físico a fim de acomodar os quatro cursos. Daí em diante, enxerga-se a propagação de erros: criam-

se cursos noturnos, ampliam-se as vagas no integral e abrem-se mais três cursos: Ciências 

Ambientais, Licenciatura Plena em Ciências e Química Industrial. Se já não havia espaço físico 

para quatro cursos integrais, a expansão indicava um colapso. A solução foi alugar prédios na 

cidade que comportassem toda a demanda universitária. Com isso, o cenário é: um campus 

fragmentado, sem construção própria, sem salas adequadas para as atividades da graduação, sem 

espaço físico suficiente para a pesquisa e extensão, sem condições de permanência para o aluno 

(muitos assaltos durante os períodos de deslocamento, restaurante universitário ausente na maior 

parte das unidades, biblioteca distante da unidade com maior fluxo de alunos, dependência de um 

ônibus circular que não suporta a demanda, entre outros). O impacto social desse cenário está 

estampado nos gráficos que indicam o alto índice de evasão dos alunos ingressantes.  

Não obstante, a questão de espaço físico na universidade não diz respeito apenas, às 

atividades curriculares. É de extrema importância relembrar o conceito de UNIVERSIDADE como 

um espaço público de preservação, apropriação e de reflexão, que permite o intercâmbio de ideias, 

articulação política e de integração social, dessa forma, a falta de um espaço de convivência nas 

unidades do Campus Diadema afeta negativamente a comunidade de forma geral. 

 

Proposta de melhor aproveitamento dos espaços físicos e de convivência do campus 

QUADRA POLIESPORTIVA: 

Cenário atual: Uma quadra poliesportiva está sendo utilizada como estacionamento no 

campus.  

Cenário ideal: Uso da quadra para integração social por meio da prática esportiva. 

Proposta: Reforma e manutenção pelo campus e implementação do projeto de praça 

poliesportiva no PDI/PDINFRA. 
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: 

Cenário atual: Instalação adaptada inadequada, sem exaustores nem espaço para ventilação. 

Além disso, não comporta a demanda de alunos, causando enormes filas. 

Cenário ideal: Restaurante com ventilação, espaço para circulação e espaço confortável para 

realização das refeições. 

Proposta: os alunos têm uma sala de convivência na Fundação Florestan Fernandes e uma 

sala de reuniões com armários na unidade Antônio Doll. Com a implantação de um espaço único 

(casas de madeira) para um centro de convivência dos alunos, a sala do Florestan poderia ser 

readequada a fim de ampliar o restaurante universitário e a sala do Antônio Doll poderia ser 

liberada para as atividades de extensão.  
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Tese 27: O Jornal como Materialização das Informações do Campus Diadema 

  

RESUMO: A presente tese refere-se à necessidade de criar estratégias de comunicação eficientes 

no campus Diadema, que não sejam engessadas em redes sociais e/ou listas de e-mails. Uma 

proposta é a implementação de um jornal impresso, feito por membros das diferentes categorias, 

que trate de processar e integrar todas as informações do campus. 

  

A ineficiente comunicação no campus Diadema 

Dentre os campi da UNIFESP, Diadema apresenta um dos cenários menos resolvidos e mais 

distantes de consolidação, sobretudo em termos de uma edificação própria e figura social no 

município. O campus é fragmentado em cinco unidades, o que traz grandes prejuízos para os 

estudantes como desarticulação política, grande gasto de tempo para transporte entre as unidades, 

convivência segregada e falta de comunicação. A falta de comunicação existe por um fluxo de 

informações extremamente ineficiente no campus: as informações do NAE, Secretaria e Diretoria 

Acadêmica (que mais chegam aos estudantes), por exemplo, ficam engessadas em pequenas listas 

de e-mails e publicações na rede social Facebook, mesmo que o esforço das publicações nas redes 

sociais, muitas vezes de assuntos que nem são ligados a esses servidores, seja plausível. Apesar da 

grande representação dos veículos e redes sociais da Internet no cotidiano das pessoas, o Facebook 

não configura uma rede de informações integradas, já que é linear (as informações são passageiras, 

descartáveis e postadas ao longo de uma linha do tempo). Mesmo as listas de e-mails são 

ineficientes em alguns aspectos da comunicação, pois estão na lógica da reprodução de muitas 

informações pontuais fragmentadas em muitos e-mails. Muitas vezes, a veiculação de 

acontecimentos importantes se resume a postagens no Facebook.  

 

Um cenário melhor para a comunicação no campus 

Dessa forma, o problema de comunicação e fluxos de informações existe pela falta de uma base que 

congregue e até integre as informações, e que não seja extremamente viciada em redes sociais e 

demais veículos da internet. Se uma instância do campus se voltasse para o processamento e 

integração das tantas informações de um campus precário que passa por um detalhado 

planejamento, e que pudesse materializar essas informações nas várias unidades do campus, o fluxo 

de informações seria mais eficiente - à medida que seria tanto um complemento, como uma 

alternativa aos que já existem – e daria mais fôlego para a comunicação. 

 

Jornal da UNIFESP Diadema: uma solução material 

Uma medida a ser institucionalizada no campus, que contemplaria as demandas supracitadas, é um 

jornal impresso do campus Diadema, organizado e escrito por membros das diversas categorias – 

discentes, docentes e técnicos – com possível incentivo financeiro, e.g., via Bolsa de Introdução à 

Gestão (BIG) do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), o que ajudaria os estudantes já prejudicados 

com as atuais limitações dos Programas de Auxílio e Permanência. Nas unidades do campus, muitas 

informações e análises sobre diversos temas são bem transmitidas por meio do jornal “Entrementes” 

da Reitoria, mesmo que sejam de questões que não tem relação direta com esta comunidade, 

mostrando a eficiência de um veículo impresso com informações processadas e integradas. O jornal 

significa um fôlego ao fluxo de informações de múltiplas naturezas: oportunidades de estágio/IC; 

cenário e questões políticas do campus; manutenção de espaços físicos; projetos de Extensão; datas 
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de reuniões das mais diversas instâncias acadêmicas e administrativas, entre outros, e pode ser o fio 

condutor da melhoria de uma comunicação atualmente defasada.  
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Tese 28: Uso dos espaços universitários para festas e autonomia para venda de produtos. 

 

Resumo  

A presente tese traz como proposta de discussão para o I Congresso da Unifesp, o uso dos espaços 

estudantis vinculados aos Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros Acadêmicos e Atléticas e 

espaços de sociabilização sem vínculos institucionais dentro dos campi para realização de festas e 

demais atividades de sociabilização, sendo autônomo dos estudantes durante essas atividades o 

comércio de alimentos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 

Objetivo:  

Durante minha experiência como estudante no Campus Guarulhos, presenciei vários gestos 

em que se retraía e se  proibia o uso dos espaços estudantis para realização de festas com consumo 

de bebidas alcoólicas.  Até o ano de 2012, os alunos gozavam de plena autonomia para realização 

de festas nos seus espaços de convívio. A partir de 2013, esse cenário muda, com o fechamento dos 

espaços, exigência de documentos jurídicos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas. 

Nenhuma explicação foi dada sobre estas proibições senão as mais genéricas. Desta forma, a 

universidade se fecha ao debate e acordos sobre essa problemática. As consequências foram que os 

estudantes começaram a procurar espaços para realização de festas e recepções. Os bares em torno 

das universidades se tornaram locais prediletos para estes fins, deixando os estudantes a margem de 

situações violentas, como foram os casos de homofobia na festa de recepção dos calouros no 

começo do ano letivo de 2014. Outra consequência sentida foi que a festa e a venda de alimentos e 

bebidas sempre foram um meio de arrecadação para manutenção dos espaços. Com esta proibição, 

os grupos estudantis passam por dificuldades financeiras e falta de recursos, não podendo assim, 

levar para frente os inúmeros projetos acadêmicos e políticos. 

No Código de Conduta Estudantil/2013 e nos Estatuto e Regimento Interno da Unifesp – 

2011, não constam parágrafos em face destas proibições, e de acordo com a legislação federal fica a 

cargo que todo estabelecimento de ensino universitário tem autonomia para decidir sobre estes 

assuntos.  

 Estas decisões, portanto, devem acontecer num nível democrático e profundo diálogo entre 

estudantes e gestores. A decisão de não se fazer festas nos espaços estudantis e universitários, faz 

com que as vivências sociais na universidade se tornam secas e agressivas. Os estudantes têm 

consciência sobre os males do consumo excessivo de bebidas, porém isso não se deve em 

frequência de festas, mas a outros fatores socioculturais em que a sociedade em geral está 

construída. Acreditamos que a universidade tem um papel de dialogo e prevenção e não punitiva, 

pois os estudantes, mesmo com normas proibitivas continuam bebendo em outros espaços. O que 

falta na Universidade Federal de São Paulo é um dialogo profundo sobre o tema e não é através de 

proibições sem fundamentos ou prescritas que isto acontecerá.  

Propostas:  

 Uso dos espaços estudantis e na ausência deste a disponibilização de outros espaços nos 

campi para realização de festas e outras atividades de sociabilização e, autonomia no 

comércio de alimentos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.  

 Respeito à autonomia dos estudantes no gerenciamento dos seus espaços.  

 Programas que realmente ajudam a comunidade interna e externa da Universidade a 

refletir e combater os problemas vinculados ao alcoolismo.  
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Tese 32: Sobre as Condições de Segurança nas Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Resumo:  

Tese que propõe uma política de segurança para as atividades, internas e externas, de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvida por docentes, discentes e técnico-administrativos.  

Exposição da tese:  

Considerando que: 

1. A excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, quer sejam internas ou externas à 

Unifesp, requerem um ambiente de segurança no trabalho para discentes, docentes e técnico-

administrativos 

2. A expansão da Unifesp colocou a comunidade acadêmica em contato com regiões e setores 

sociais de maior vulnerabilidade social 

3. A expansão da Unifesp foi acompanhada da expansão das atividades externas tais como os 

estágios supervisionados nas licenciaturas, os projetos de extensão para integração aos novos 

municípios, ou mesmo as aulas ou pesquisa em campo 

O Congresso da Unifesp reafirma seu compromisso com a excelência e com as condições de 

segurança para a sua garantia nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e resolve: 

Propostas:  

1. Atribuir ao conselho Universitário, enquanto instância máxima da universidade, a tarefa 

de elaboração de uma política de segurança para as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, quer sejam internas ou externas à universidade, considerando o 

estabelecimento de um seguro amplo, para discentes, docentes e técnico-administrativos, 

com cobertura para o conjunto de atividades acadêmicas. 
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